Vad sysslardom med?
Enintensivdiskussion
om nSgotvdsentligt
som angSrossalla sid.3

Varforinteen aktivhost pi
BOFORSGARDENT

Ur innehallet:
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V i g o r e n l i t e a n n o r l u n d ap r e sentation av Bofors personal
politik. C-U Winberg och Nils
Carbonnier har tillsammans
med en representantfrin var
och en av de i arbetsgruppen
ingSendepersonalorganisationerna pratat om Bofors personalpolitik.

Om du 61 3 eller 73 6r spelar ingen roll. BoforsgArdenerbjuder program och aktiviteter fdr
allaAldrar.
Fiir do yngsta 3-6 er
for psyk.uwecklingsstorda.
Lekoch Saga,Rpmisk lekoch barngymnastik
Barn 7-121r
Keramik, Kring spisen, Pyssel,Filatelistklubb,Pingisskola,Barnteater,Rytmisk lek, MoAtt gorai nynigt godisoch Naturvirdskurs.
dellbygge,Triisl<iid,
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Ruoanlaittoa Keskiv 17.(trOhjaaiaArja Huhmarkangas
Ungdom
RoligPartymat,Kliidstimnad,Danskursmoderndans.
Psykiskt Uwocklingsstiirda
Musikblockflojt,Matlagning,L6rk6nnadin bygdoch V6ratGdng.
KlSds<imnad.
Filmvisningar under hiisten
Barn: 2/1O KarlAlfredsdventyr
30/10 Gulliversresor
27/ 11 Tom Sawyersdventyr
Filmernavisaskl 15.fl).
23l 9 Laffitte
pi krigsstigen
2l /10 Galningar
11/11 Mannensomvisstefor mycket
2/12 Pan*rdiligensen
16/12 Detvaren gAngen krig
visaskl 19.m
Ungdomsfilmerna
Ungdom:
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PippiLAngstrump13 avsnittmed borjanden 16 september.Ett avsnitti vecBarnfilmsklubb:
kan.Kl 15.0O.
Liirdagsskoj
16oktober.13novemberoch 12december.
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Studiecirklarom bl.a.
Batik,Fritt Broderi,Bildvdv,Gotavav,V6vkurs,Klddsomnad.
OhjaajaPirkko Huhmarkangas
PukuompeluaTiisd 18.(X)
llmoittautumiset numeroon 55t587.
Ndversom,Makramd,Virkning, Lek med lappar,
Lampskdrmssomnad,
Folkdrektssdmnad,
Keramik, Finare Matlagning,Engelskanyborjarkursoch fortsdttningskurs,Tyska nyboroch Pensiondrsgymnastik.
Trdslold,Husmodersgymnastik
larkursoch forts6nningskurs,

tEI.Q. 11EIIEr32251.
ANMALAN OCH FORFRAGNINGAR
Kursstart den 13september.

St6lprojektavdelningen, SP
och Algeriet. Lds en initierad
redogorelse for bakgrunden
till det stora projektet, det arbete som p6g5r och vad som
kommer.
S t r e s s u n d e r s o k n i n g egn5 r n u
in p6 sitt andra varv. Ett forsta
hel-dagsseminarium
holls
strax innan semestern med
personal fr8n VA och VN. Vi
beriittar vad de tyckte om
undersokningensresultat.
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FrSn v6ra facktiga organisationer. Den kanske minst
kdnda av dem alla Civilingenjorsforbundet f6r hdr sin presentation.

Kontaktgruppot
klubb.
Ruttansflickor,Vi vdvervidare,GamlaBrukspoikars
Husmoderskedian,

Julfestden l2december
Julbazar den 27 november

NOHAB v6r "dotter" i Trollhdttan genomforjust nu sin
kanskestorstaproduktionsfordndring - Diesel4 000. Ett
nytiinkandeinom produktionen
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BARNPASSNING mlndagar och tisdagar Gl.fl) fiir cirkeldeltagare.

zl-kvSllarskurs
- NYHET
Blommori krukaoch vas.

AB BoforsPlastdr det senaste
tillskottetinom Koncernen.Vi
berdttar om orodukter och
m6lsdttning.

'l -7

Gammaldanskurs:Nyborjare
Fortsdttning

Pensiondrer
Pi dagtid:Gymnastik,Keramik,Triislojd,SnidaiTrd, Matlagningfor herrar.

I serien av vEra arbetsplatsreportage har vi nu kommit till
Smedjorna. Smidesarbetaredr
inget entydigt begrepp - arbetsuppgifternadr minga och
v a r i e r a n d e .V i h a r , s o m v a n ligt,fr6gat nigra representanter for smidesarbetarnavad de
tycker om sitt arbete.

23

Brukspojkars Klubb reste till
S u r a h a m m a r .S o l w e i gG u s t a f s rson berdttarom den resan.

Omslagsbilden.'En intensiv diskussion om en viisentlig friga som beror
ossalla. Peter Welitschkatoe bilden.

Vad sysslardom med?Jo de diskuterar Bofors Personalpolitik
Foretogethar i samqrbetemedpersonalorganisationerna
utarbetat och antagit ett personalpolitisktprogrom som nu presenteras fdr samtliga anstrillds. En personalpolitik som ger svar pd
hur personalfrdgornoskall handlciggas
for att nd en lika behandling inom samtligaavsnitt
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Atta rosterom p p p
I den grupp som B-Pilen sammonfdrdeingick C-u winberg
och Nils Carbonnierfrdn foretaget, Frank Kylvik, Metall, C-E
Eriksson, SIF-Bofors,Arne Arvidsson, SIF-Nobel, Nils Nilsson,
Fabriks, Eric Olsson,SALF och Jan-Erik Averds, CF.

"Kniiliga" frigor? Fannss6'na?
C-E E: Det kan man nog s6gaatt det gjorde.

EO: Men man stiiller sd hdga krav i annonserno.Se'n hittar de inte den man el'
ler kvinns med all den kompetensmsn
krtivde utan onstiiller externt.

FK: Hiir har ju personalkommitt€n kommit in i bilden.
Vi har frin Metall sagt att programmet urholkas om vi inte har en personalkommitt6. Den uppfattningen har vi inte
reviderat.

NN: Om man annonserarsd skall de ansttillda inom fdretaget ha fdrtur till tjiinsten om deraskvolifikationer iir ndgot sti
niir lika. Men sd visar sigju att det finns
mldnniskor som sdkt och som personligen ansersigha de rtitta kvalifikationernd - och sd blir det iindd en externansttillning. Hur skull mon syara dem som
sedan kommer och sdger att "men det
stdrju t personalpolitiken". I vilket skede
kommervi in?

AA: Vad som vsrit svdrt i arbetet vur
vcii ucksd den slutgiltiga formuleringen
ncir vdra diskussioner skulle siittas pd
papper. Skulle det std skall eller bdr?

Vilka fr6gor har prioriterats?
och allt som diirtill hdr' Kanske
NC: Personalplanering
som 6r en del av personalplaneiir personalutvecklingen
ringenviktigast.

C-E E: I det fallet f0ljs ju inte personalpolitiken. Den
gingen
vi har en personalkommitt6 si iir det den som ska
C-E E: Vi har haft vtildiga diskussionerom rekrytering
vara
med
och hjtilpa till att gdra urvalet.
och urval.
FK: Med det htir har vi fitt ett steg framit och di siirskilt fdr de kollektivanstiillda vad det giiller t.ex. platsbyte.
Den som tidigare ville byta frdn en befattning till en annan
kunde ha det svdrt. Avdelningschefen sa kanske ja. Men
minga ginger med den reservationenatt den som ville byta
skulle skaffa en ersattare. Om han di satt pi ett diligt avIonat jobb si kom han ingen annanstans. Hiir sker nu en
klar iindring. Nu giiller den stadgade uppsiigningstiden en m6nad.

CUW: Js, sd mdste det vsra, absolut.
Det fdr inte vora sd ott en person hindrus
frdn att flytta pd grund sv att en chef
inte ville sleippahonom. Under en kort
Avergdngsperiod- ja, men inte onnars.
Det gdller tvdrsigenom hela organisationen. Vi fdr inte gl6mma, att den som
vill flytta pd sig och i synnerhetom han
iir duktig, fdrr eller senare rindd. Det
gtiller ju att ur fdretogets synpunkt ta
varapd honom.

Internannonseroch personligtinitiativ
NC: Betoningen av det personliga initiativet ar ett nytt
satt att se pi de hiir fr6gorna. Den anstiillde skall fora sina
Onskemil fcir att komma dit han eller hon vill.
C-E E: MOjligheten att gtira sin rcist hcird ges redan vid
det forsta planeringssamtalet.
CUW: Minga resonerar som si att skall jag befordras sd
skall jag inte svara pi en internannons. Nej, jag skall bli
uppsokt och tillfrigad. Det iir en felaktig syn. Det iir si
ofta man inte vet tillriickligt om manniskor och deras situation. Man miste ta egna initiativ.
J-E A: Just internannonseringen har belyst en viisentlig
uppryckning. Man kan nu pi ett helt annat stitt se vilka
lediga tjiinster som finns.
4

FK: Det tir tindd riitt hiipnadsvcickande
saker som htinder. Samtidigt som 52 ansttillda i MRK skall omplocerassd gdr en
sektor tillsammqnsmed AMS en elektronikkurs med externrekrytering. Det hade
varit helt naturligt ott en personalkommittd dver sektorerno belyst problemen.
Dd skulle rekryteringentill den hdr kursen
ha skett direkt frdn MRK.
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NC: Olyckligtvis vor det sd att ntir man
planerade den kursen sd ktinde mon inte
till problemet MRK. Till personer som
redsn sAkt fill kursen kan man ju inte
komma och sriga "Nej", Du fdr inte gd
fOr det skall i strillet dom och dom gdro". Nu ordnas en siirskild kurs i vdr
egen regifdr personalfrdn MRK.

CUW: Man har en politik. Man har regler som hjiilpmedel. Men vi lever i en omvdrld som hela tiden f6rdndras.
Betriiffande MRK si har vi en situation diir vi i en hcigst
specialiseradverksamhet iir beroende av tvi kunder. Niir dd
den ena plOtsligt gdr kraftiga omplaneringar si kommer
man i en oviintad situation. Sin't kan man aldrig eliminera.

Personalservice- vad dr det?
J-E A: Jag har en kiinsla av att personalservicen var
biittre fcirr, niir bolaget s a s mera tog hand om sina anstiillda. Nu har man preciserat sig. Samtidigt som samhiillet
har tagit civer en stor del av det sociala ansvaret har jag
miirkt att fciretagetsliipper dom delarna lite grann.
C-E E: Det finns omriden diir jag upplever att servicen
ar battre t.ex. inom hiilsovdrden och framf6r allt inom den
sociala htilsovirden. Jag tiinker di ntirmast p6 systerBritta.
EO: Om man ser pi bostiider si har det blivit siimre.
Minga vill ha ett rum och kcik. Och det dr rdtt svirt att fi.
Vi borde vara riidda om de hiir bostiiderna, som vi har kvar
och g0ra om dem fdr ensamstiende.

a:*

NN: Jag tycker det tir fullt riktigt att det iligger samhallet att hilla bostiider. Fdrdelningen har inte heller varit
riktigt rtittvis tidigare. Det iir svirt att vara det.

J-E A: Vad griller direkto fdrmdner till de
anstrillda sd hdr vtil Bofors inte till de
starkaste fdretagen, Jag t(inker pd lunchrestauranger t.ex. Det finns ju fdretag
som har egns sportonliiggningar, t.ex.
simhallar, bsstu osv.

CUW: Det skall vtil inte vara foretagets uppgift att bestiimma vad folk skall gora pd sin fritid. Vi ser det mera
som vdr roll att inta en positiv attityd och fcirscikastimulera
folk till att odla sina intressen.
NC: V6rt stcid till t.ex. Korpen iir ett led i den stimulansen. Vi betalar alla anmiilningsavgifter for Boforsanmiilda
lag och diirutciver fir Korpen en exakt lika stor summa i anslag till sin verksamhet varje 6r. Sedan ltimnar fciretagetbidrag till en lSng rad lokala fcireningar och fdrdelningen
gors av den personalpolitiska arbetsgruppen.
NN: Vi har vira semesterhemLabbsand, Bliniis, Stor6n . . . Det iir en viss personalservice som vi egentligen
borde stitta oss ned for att diskutera.

U t b i l d n i n goch b e fo rd ra n
C-E E: Men en sak som vi ligger v?il framme med, det iir
utbildningen. Jag frigade t.ex. en person varfOr han flyttat
till Karlskoga och Bofors. Jo, sa han, Bofors har si bra utbildningsmoj ligheter.
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t # {F*r

ffi.

C-E E: Men det finns d undra sidan
mdnga som snser att fdretaget snv(inder
fel politik ncir de anst(iller i toppen och
"trycker ner" de redan anst(illda. Det (ir
en "befordringsgdng" som onses ge alldelesfor fd mdj ligheter.

NC: Hela virt program gAr ut pd att cika dom mdjligheterna. Utvecklingen av de anstiillda skall mdjliggcira befordran fcir flera.
EO: Niir fdretaget tar in en ny chef sA skall han ha
sina kompisar med sig, och han vill gcira iindringar. De
som stir i tur att befordras fdr dd i stallet samre arbetsuppgifter.
CUW: Det diir tir en missuppfattning att det iir allmiint
att en chef skulle g6ra sd iiven om jag vet att det kan hiinda
ibland. Att en chef skulle gcira sig av med en kille eller inte
anstilla killar fcir att de var fdr duktiga. Det iir ju det vtirsta
misstag som begds i en organisation, diir var och en dr ansvarig f6r ett fdgderi. I en cefsposition bedcims man efter
fogderiets resultat. Diirfcir miste man ha si duktiga m6nniskor som det dverhuvudtaget iir mdjligt, iiven miinniskor
med hOgreutbildning iin en sjiilv, pi ledande poster.
NN: Jag upplever nog minga ginger att niir man sitter
och talar med chefer och ansvariga om personalfrdgor eller
liknande di iir vi si rorande enisa om hur vi ska ha det.

Men det fungerar inte ute pi ftiltet. Det beror viil pi att
man frin fciretagsledningen inte nir ut med triiffade overenskommelseroch giillande regler. Skall vi fortsiitta att ha
det s6 hiir eller skall vi till syvende och sist inte ha en personalkommitt6 i alla fall som tar upp och diskuterar fr6gor
som man uppfattar ha gitt snett? Hur skall vi klara det annars?
CUW: Det iir ingen som inte vill ha en personalkommitt6. Det iir bara frigan om hur en sidan kommittE skall
fungera egentligen.
Just detta att man skriver en personalpolitik ar ett uttryck, frin f6retagets sida, att man inte kan ni alla mrinniskor direkt. Diirfor gcir man s5 har for att intentionerna
skall ni en vidare krets.
J-E A: En annan stor bit i personalpolitiken som vi inte
fir gldmma tir personalhandboken. Den utgor informationen och riittesnciret. Det har fcirvinat mig att den inte
sprids mera.
Det borde vara si att varje anstiilld skall ha mojlighet
att sld i den utan att n6gon bryr sig om det och varje mdnniska som kan rika ut fdr att liimna ett besked i personalfrigor borde ha tillging till den.
N C : Frin fdretagets sida har inte lagts niigra restriktioner pi spridningen av personalhandboken. Det dr varje
emhet som sjalv avgcir i vilken omfattning den skall fdrdelas.

Omplacer ingar
NN: Niir det giiller omplacering av mtinniskor som rikat
ut fcir sjukdom eller liknande sd stOter man pd problem.
Syster Britta i alla iira. Men niir det verkligen gdller att
placera dessamiinniskor pd avdelningen, di iir det minga
gdrngersvirigheter.
AA: Men iir inte det hiir med svirigheter vid omplaceringar, som vi talar om bland de kollektivt anstiillda. mvcket en ovana. En ovana vid att det nu helt plotsligt'k;nmer en oppen diskussion om lediga befattningar. Bland
tjiinstemiinnen dr man mera van att diskutera tjiinster. Man
vet att det iir mycket som skall stamma. Det iir inte bara
befattningen som skall vara ledig.

H ur klar arvi vadar einfor m atio nenT

NC: Att vidareinformera ar vi viil inte alldeles ovana
vid, men vi behciverbli skickligare. Vad man har gjort nu sdL
har man ur fdretagsniimndsavtalet lyft ut avsnittet om information och medinflytande och satt det i lagen. Vi har
haft samrid och allt det som fcireskrivsredan tidigare. Skillnaden Zir den att information och samrid m6ste ske fcire
beslutsfattandeciverliiggningar.
NN: Skall man uppfylla vad som stdr i personalpolitiken
si stir det att man skall tillvarata den anstiilldas kunskaner
och erfarenheter. Och hur gor man det om man inte pi fcirhand frigar och tar kontakt. - Det miste ju ske innan besluten fattas. Man miste ju kunna p6verka annars iir det ju
ingen mening med det.
FK: Ar det si att personalorganisationernaskall diskutera samarbetsfrigor, tillsattandet av tjtinster osv, di miste
det ju ocksi lyssnaspi vad personalorganisationernasiiger.
Om inte - si har vi inget intresse dverhuvudtaget av att
diskutera.

''SMEDJAN''
MSK,MSB och MRK
-

Det var en ging en borgare frin
Arboga som hette Paul Hossman som
sokte tillstdnd f6r att anltigga tvd smideshamrar vid Boiilven. F0ga anade
denne borgare vad han egentligen lade
grunden till. Idag 330 6r senare har
dessab6da hamrar blivit Bofors. . .
Det var med smederna det bcirjade.
Idag iir varken smedja eller smed nigot
entydigt begrepp. Bakom dessa dciljer
sig en rad olika verksamheter och ett
stort yrkeskunnande grundat pi hundradriga traditioner.
I

Smedjan det dr stinksmedjan
MSK, pressmedjanMP och hammarsmedjan MS och det iir precisionssmedjanMRK.

tr Smide iir press- och hammar- och
hejarsmide.
I

Smide iir mekaniserat arbete. Men
det iir ocksir ett hantverk.

Smederna iir minga i Bofors och
Kilsta. Och smidesarbetarna iir iinnu
flera. Hela smideskonsten bygger pi
ett lagarbete, ett yrkeskunnande som
skiir tviirsigenom alla yrkesgrupper virmaren miste kunna sitt jobb lika
viil som smideshjiilparen och smeden
samt kontrollpersonal och fiirdigstiillningsavdelningarspersonal.

Vi stir idag infiir ett avgtirande. Skallvita steget in ivad som
kallas "Press-6ldern" i Siinksmedjan. FrEn de stora motslagshejarna till pressar. Ett steg
nog si niidv6ndigt fiir en ytterligare mekanisering och iikad
konkurrenskraft, enligt Rune
Jonsson/MSK.
Vad iir det di vi gcir i de olika smedjorna och fdr vilka kunder?
MSK, siinksmedjan den s k storsmedjan i Kilsta dr en av Europas
storsta. Hiir iir bilsmidet den mest
dominerande verksamheten. 75 Vo av
ca
den samlade irsproduktionen,
30 000 ton fiirdigt smide, avser bilsmide till i huvudsak lastvagnar, 60 9o
av bilsmidet iir i sin tur vevaxlar. 15 Vo
iir slitgods och resterande l0 9o iir;
smidda detaljer till verkstadsindustrin
och forsvarsindustrin dtir bl.a. flygindustrin ar mottagare.
Lastbilsindustrin,Volvo och Scania,
iir de stora avndmarna i Sverige. Pi
exportsidan miirks FIAT, Perkins och
Leyland. Men hiir finns ocksi t ex
Sandvik och Alfa-Laval pi kundkorten fcir detaljer till borrutrustningar
och olje- och mejeriindustrin, utover
tidigare niimnda verkstads- och fdrsvarsindustrier.

MRK, precisionssmedjan,som idag
genomg6r en radikal nedbantning av
sin verksamhet, beroende pd plcitsliga
omliiggningar hos den ena av tvi dominerande kunders verksamhet, omliiggningar som intimt sammanhiinger
med rddande konjunkturer inom flygindustrin, har varit och iir specialiserade pi detaljer till flygplansmotorer
och dd med tonvikten lagd pA komSmidesarbetet idag och smidesarbe- pressorskovlarna.
tet igir uppvisar fi likheter. Rciken iir
den viisentliga skillnaden. I de miljti- Skillnaden mellan precisionssmidiskussioner, som iigt rum i samr6d det och virt dvriga smide, som ockmed de anstiillda i smedjorna, priorisA iir ett precisionsarbete i sig, iir de
terades itgiirder mot roken fOre bullmycket smi toleranserna, de hdga
ret, samtidigt som mekaniseringen kraven pi ytfinhet och de speciella
fortgir.
material som MRK arbetar med. Precisionssmidet iir mera personalkrtiMekanisering i den betydelsenatt si
lingt som mOjligt erstitta miinniskans vande, beroende pi ett mera omfattankontakt med viirmen och de tunga de fiirdigstiillningsarbete, siiger Sllg
Carlqvist.
lyften med manipulatorer och robotar.
En mekanisering som stiindigt p6gdr
MRK arbetar med en variant av
och dar vi idag kommit si lingt att vi
- en skruvpress,vilken
smidespressar
s?iljer bide manipulatorer och knowman dr ensamom.
how.
Ett lagarbete diir varje man kan
sin arbetsuppgift och vet sin plats i
laget - det ger kvalitet och det ger
tillfredsstiillelse i jobbet. Ett jobb i en
miljo som kriiver sin man och numera
ocksi sin kvinna. Hdr finns vdrmen
och hiir finns bullret och hiir finns
krav pil, fcirutom yrkeskunnande ocksi tempo. . .
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- Av de ursprungliga ca 160
anstellda i MRK kommer 45 att
finnas kvar pd sin gamla arbetsplats, men i vissa fall med nya
och yidgade arbetsuppgifter.
Merparten av dem som mSste
omplaceras har f6tt nya arbeten
pi andra avdelningar.
I MSB den s k Bofors-smedjan,
lever alltjiimt det hantverksmissiga
kvar. Boforssmedjorna siviil presssom hammarsmedjorna har en specialiserad tillverkning av bl.a. turbinsmide och ringar i hdglegerat material. Smidningen av truckgafflar iir
en annan specialitetfor Bofors.
- Vi har en stor marknadsandel i Norden och siktar nu p6 den
europeiska marknaden, siiger
Lennart Kindbom chef och ansvarig fiir omridet Bofors.
Men hiir smids ocksdr de riktigt
tunga bitarna som i slutskedet kan bli
valsar,stora axlar, eldrcir.. .
Det sker i pressar-

pressmide.

Diir tillverkas ocksi stdngstil av
grova dimensioner i betydande kvantiteter, drygt 4 000 irston, vilket motsvarar ca halva irsproduktionen.
Kunderna iir i minga fall den svenska verkstadsindustrins mindre foretag men ocksd f-oretagsom Stal, AlfaLaval och Uddeholm.
I Granatsmedjan, MS 24 och MSK
46, gcirs som namnet anger bl.a. granater.
Det var med smidet och smederna
det bdrjade, di en ging for 330 ir
Smeden som stod civerst p6 den db
rddande hierarkin, en man ined starka
nypor och stort yrkeskunnande.

Kravet pi yrkeskunnande stdr kvar.
Smeden skall dessutom ha en god
fysik och vara uthdllig, for att' bl.a.
tdla viirmen och de fysiska pifrestningar som trots mekanisering alltjiimt finns kvar i vissa jobb. En smed
skall ha ansvar och samarbetsfcirmiga
i ett lag som har kvalitetstankandet
som gemensamnamnare.
Och sisi men inte minst en annan
likhet med pionjiirerna - smeden bdr
kunna tila ett skiimt och ee ett tillbaka.

tg

rJag visste tidigt, redan niir facket
hiivdade att man skulle gi efter tjiinsteir vid personalreduceringen,att jag
skulle fi stanna kvar. Jag har arbetat
hiir under 22 ir. Yi iir inte minga som
varit hiir si liinge.
Under de 6ren har jag haft minga
olika arbetsuppgifter. Nu skall jag till
avdelningen f6r kontroll och avsyning.
Det har alltid handlat om att kunna
vara flexibel. Kasten har minga ginger
varit tviira. Kunderna har styrt.

Anna- Greta Andersson,
MRK:

Jag vet att de som nu skall flytta
till andra avdelningar inom fOretaget
kiinner oro och nervositet infcir det
nya. Men jag vill tro pi en normalisering i framtiden och att de som nu
flyttar di kommer tillbaka till MRK.

- Det har varit en olustig tid nu,
trots all information. Vi funderade
fdrst pi vilka som skulle bli tvungna
att flytta. Sedan funderade de som
fdtt besked om att de skulle flytta pi
hur de skulle klara av sina nya arbetsuppgifter. Man engagerar sig i kamraternas problem.

Det mest positiva, som jag upplever
det hiir i Smedjan iir resultatet av den
demokratiseringsprocess som genomfdrts. Lagen har sin gruppledare och
genom honom en 'ny" kontakt med
arbetsledningen och fcirmiin. Gruppledaren fir stiindigt informationer om
hur det gingna skiftets korningar falIit ut. . . Gruppledaren skall i sin tur
rapportera vilka problem som finns
t.ex. frinvaro, vad som behover repareras osv. Vi iir overhuvudtaget mycket mer kontanta med arbetsledning
och fcirmiin nu iin vi var tidigare.

Det blir tomt efter dem som nu
gdr till andra delar inom Bofors.
- Vi har haft och har en jiittebra
kamratanda. Vi trivs trots bullret som
blir frin Smedjan. Jag iir lycklig nog
att fdr stanna. Jag har varit hiir i elva
ir. Jag slipar och fir behilla samma
jobb. Det kSnns bra. Innan jag kom
hit arbetade jag i affiir. Men man
vande sig snart vid det miljtiombyte
som det innebar att gi frin butik till
verkstad.

K a r l - E r i kJ a n s s o n ,M S K3 1 ,
vermare:
Jag har gjort 15 ir i Smedjan frdnsett en kortare period dn jag linades ut
till MRK. Innan jag kom hit si arbetade jag i jiirnhandel i Kristinehamn.
Visst iir det en viss skillnad. Men jag
trivs. Det iir ocksA skillnad pi jobbet
hiir i Smedjan idag och di jag bdrjade.
Rciken iir betydligt mindre. Huvudviirken och trcittheten som vi fick forr
och som berodde pi rdken har fcirsvunnit.
- Vi upplever en viss frihet i jobbet. Den iir v[rd mycket. Vi jobbar i
laget i 45 minuter sedan har vi 15 minuters rast, dA ett avbytarlag kommer
in och di vi gor vad vi vill. Vi miste fi
lufta pA oss bl.a. fcir att tila viirmen.

I n g e m a rPe rsso n ,MR K :
Jag iir lycklig nog att vara en av
dem som stannar kvar htir i MRK.
Det iir en arbetsplats som vi alltid
upplevt som en sjiilvstiindig del av Bofors, en liten verkstad fcir oss sjiilva.
Det har varit en bra arbetsplats, ocks6
sett till fortjiinsten.

Aar r e Per kiii, MSK 31, gr uppledareoch stiillare:

- Jag skall som varmare se till att
iimnena kommer fram i de riitta kvalitCterna och med riitt miingd material.
Jobbet i Smedjan iir ett lagarbete som
ibland splittras av sjukdom och frinvaro. Men med ett inkdrt lag diir var
och en vet vad han ska gdra - dd
kiinns tillfredsstiillelsen.

Som gruppledare och som stiillare
skall jag hoppa in pi alla de olika arbetsuppgifterna inom laget om nigon
iir frinvarande och om ersiittare inte
gdr att fi fram pA en gAng. Jobbet i
Smedjan ger frihet och ansvar.
Jag har varit i Sverige i sammanlagt sju ir och har svirt att tiinka mig
att flytta tillbaka till mitt hemland.
Jag skall ansdka om svenskt medborgarskap nu.
Jag har varit hiir i Smedjan under
fem ir. Bullret har vi hcirselskydden
emot och varmen viinjer man sig vid,
den kiinns mest pd sommaren annars
iir det inte si farligt.
Niir jag iir ledig - ja,di far jag till
Viinern och till min bit. Jag tar garna
husvagnen med mig si att jag kan
stanna.

Viggo Rasm uss en,M SK33,
smed:
Att jobba i Smedjan tir som vilket
annat jobb som helst. Varken biittre
eller siimre. Man stannar diir man
har brcidet. Det iir helt enkelt ett satt

att tjAna pengar. Jag hade jobbat i
smedja hemma i Danmark innan jag
kom hit. Det var en by-smedja diir
man ocksi skodde hiistar si skillnaderna fanns.
Innan jag fick min plats vid de s k
smi hejarna var jag i kallsigen. Bullret
och viirmen iir mycket en vanesak.
Luften har blivit battre genom iren,
men inte si f6rskriickligt mycket.

Det iir ocks6 jobbigt med bullret. Vi
pd fiirdigstiillningen och i kontrollen
arbetar i en konstant h6g ljudnivi till
skillnad frin dem som jobbar vid hejarna som kan fi en tyst stund di och
da.
Niir jag sager att det ar ett hirt jobb
si menar jag ocksi ackordsystemet.
Det miste vara fel att en kontrollavdelning skall ha den lOneformen.
Vi skall kontrollera att detaljerna inte innehiller sprickor eller smidesveck. Det iir ocksi vir uppgift att
justera i de fall som vi anser att det gir
t.ex. genom slipning. Vi skall siinda
detaljer till magna-flux kontroll om
kunden si kriiver osv.
Om jag trivs eller inte iir en samvetsfriga. Jag har varit hiir i Smedjan
sedan 1955. Jag iir van vid det mesta.
Det iir v6l sd att minga g6nger iir det
bra och minga gdnger iir det besviirligt. Kompisarna dr bra. De tir smidesarbetare av den gamla stammen.
Vi har en hiirlig kamratanda.

Vi arbetar fyra i "mitt" lag. Jag dr
lycklig nog att arbeta tillsammans
med bra arbetskamrater, gamla smeder diir var och en tar sin del av ansvaret. Det iir bast sa.

- Jag kom till Smedjan 1929 som
beredare och smideshjiilpare. Idag iir
jag beredare och kalkylator. Visserligen har jag fastnat frin fdrsta borjan
pd samma arbetsplats och inom samma fciretag. Menjag har under alla 6r
kant att jag fdtt utvecklas och jag
har standigt fatt nya arbetsuppgifter.

RuneGustavsson,MS 20,
smed:
- Det var egentligenen tillfiillighet
som gjorde att jag blev smed och boforsare. Jag kom till personalkontoret
1936 da som siillskap till en kamrat.
Han var for ung fcir att fi jobb. Men
det var inte jag.

Det iir ett hirt jobb. Vi kan ha detaljer som vtiger upp till 20 kg och det
betyder att det finns ginger di vi plockar upp till 3,5 ton per timma. Det
blir jobbigt trots den mekanisering
och den hjdlp med lyftanordningar
som finns idag.
8

?,s

EdvardKarlsson,MS 20
beredare:

Nu arbetar jag dagtid och det miste
vara det riktiga. Det kan inte vara
normalt att arbeta efter kl 17.00. Genom dagtid blir frinvaron och sjukdom mindre.

Giista Grdhs, MSK 80,
kontrollant:

Viirmen och bullret som finns blir
en vanesak. Bullret avhjiilps med hOrselskydden som ar ett mdste for varje
smed. Utvecklingen inom smedjan har
varit pd bdde gott och ont. De tunga
arbetsuppgifterna har fdrsvunnit i och
med mekaniseringen. Det tir positivt,
liksom den frihet som alltid funnits i
det hiir jobbet, en frihet under ansvar,
slutar Rune Gustavsson som ocksi
konstaterar att en smed miste kunna
tala ett sktimt och gdrna "sldnga"
ett tillbaka.

- Jobbet har standigt foriindrats
liksom arbetsuppgifterna. I b6rjan var
smedjobbet betydligt mer hantverksmiissigt iin idag. Hantverket finns
fortfarande kvar, t.ex. niir vi smider
tiinger. Det iir svirt men det iir sidana
arbetsuppgifter som man kdnner att
man iir smed.
Charmen med det hiir iobbet iir att
man fir vara med frin frirsta borian.
Man fir amnet i hammaren fdr att
gciraen detalj.

- Jag skall gora ritningar, riikna
ut materialdtging och prissiitta detaljer. . . Det kriiver att man vet hur
arbetet fungerar praktiskt. Jag skall
kunna rita verktyg om det kriivs sidana. Hur jag klarat den utyecklingen? Jag har liist lite pi egen hand och
jag har fatt ga en fdrmanskurs i Filipstad.
Jobbet i Smedjan idag och vid den
tid da jag bdrjade gir inte att jiimfdra. Det iir skillnad som pi natt och
dag. Den tekniska utvecklingen gdr
stdndigt framat och det giiller att
hiinga med.
Edvard Karlsson bdrjade som smideshjiilpare innan hdrselskyddens tid.
Han har lite problem med sin hOrsel
nu di han har ca ett 6r kvar till pension. - Jag har inte riktigt bestlimt
mig fdr vad jag skall iigna all min
lediga tid 6t. Men ett iir siikert, nigon
hobby skall det bli fdrutom sornmarstugan i Kvistbro, slutar han.
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Plasterna oppnar ofta hittills om6liga viigar att, pe ett ur kostnadssynpunkt acceptabelsiitt, gora en "pryl" i
en enda bit, som annars sammanfogas av flera delar. Exempel tir stiinkskdrmar, fronter och dorrsidor for bilar. I andra fall kan man i en viss plast
framstiilla produkter med egenskapskombinationer som annars dverhuvudtaget inte kan uppnis. Exempel pi
detta iir stotdampande detaljer i bilinredningar och fdnster fdr husvagnar.
- Vi erbjuder inte bara en produkt utan en funktionslOsning.Marknadens indikerade behov av biittre
fungerande produkter till ltigre kostnad iir viigledande i v6rt utvecklingsarbete, fortsiitter Jan H:son Blomqvist, som iir ansvarig fdr den marknadsorganisation som byggdes upp
under 1974/19'75. Han har diirmed
ocksi ett stort ansvar for resultatet.
Under 1976 har organisationens slagkraft ytterligare fcirstiirkts bl.a. genom att en fdrsiiljare stationerats i Gciteborg pd Bell-Form. Bell-Form utgdr
tillsammans med Bofors-Tidaholmsverkens plastdel AB Bofors Plast. I
Viistsverige finns de bAda stora kunderna pA personbilssidan SAAB och
Volvo. Den europeiska marknaden tar
man nu upp niirkampen med genom
att Boforskontoren siviil i England
som Tyskland fir fcirsiiljare som enbart arbetar fcir Bofors Plast.

En bra bdrjan i plastJrdn Bofors.

Madein Bofors:

En bra borjan
BoforsPlast
Bofors Plastfor siikerhet. Pi viigarna. Inom fcirsvaret.
Bofors Plastp6 fritiden, i husvagnen,p6 ishockeyrinken.
Bofors Plastspriderljuset.
Bofors Plast h6llerfanan hogt.

- Hittills har vir marknadsfOring
varit inriktad pi den nordiska marknaden. Vi iir nu dverygade om att vira
produkter pi vissa omriden iir av hcig
internationell klass. Marknadsunder-scikningar har diirfOr satts iging i
England under viren. I direkt anknytning till detta har ett mycket noggrant
fdrberett informationspaket presenterats fdr engelsk personbilsindustri.
Samma aktiviteter kommer att genomforas i Tyskland och Frankrike.
- Dessa insatser ger f6rutom att vi
talar om var vi finns, vad vi kan och
vad vi har att erbjuda, ocksi svar p6
vira e€na frigor. Finns det plats fbr
oss och i si fall var, pA vilka omriden
och i vilken omfattning?

B I LO C HT R A N S P O R T

Bofors har gjort plast sedan 1950-talet.Men forst vid 6rsskiftet 197511976
Bilindustrin insig tidigt plastens
togs steget fullt ut. Di etableradesforetagsnamnetAB Bofors Plast.
mdjligheter. Volvo och SAAB har
liinge anvtint plasten fdr att bl.a. hcija
Pi Bofors Plast har vi nyligenformulerat ett motto for v6r verksamhet:
passagerarnas siikerhet inuti bilen.
Uretancellplast i inredningen ger en
" V i l o s e rp r o b l e m e ni p l a s t " .
god stcitdiimpande effekt i kombination med en tilltalande design. Men
p5 detta s6tt ge ett enkelt uttryck 5t hur viser p6 v6rt foretags uppgift. plast gor ocksi karossen
.- Vivill
liittare.. LastKunskapen om olika plastmaterialsmojlighetervill vi anvdnda for att ge kunden vagnssidan har i Sverige varit fcirst
en bdttre fungerande produkt, siiger Jan H:son Blomqvist, marknadscheffor med denna utveckling. I USA g6rs
AB Bofors Plast.
emellertid sedan nigra 6r tillbaka hela

fram- och bakpartier i armerad plast. iir viktig siikerhetsdetalj i utrustningen
En aspekt som inte iir minst viktig i och viildigt stora krav stiills pi intider di vi pratar om energibesparing fordringens kvalitet i detta avseende.
ar att en lattare bil ger liigre bensinBofors Plast har lagt ner ett stort
forbrukning.
arbete fclr att ta fram en produkt som
motsvarar marknadens krav. Tester
Det svenska fOrsvaret upptiickte tidigt plastmaterialens fordelar. I Tida- utforda hos ett provningsinstitut i
holm t.ex. under flera ir tillverkats Canada har givit vira insatser godkanonkupoler som m6ste klara stora kiint fcir den amerikanska och kanapifrestningar och upptylla hdga krav densiskamarknaden.
pa tathet, UV-bestiindighet och flarnsiikerhet.
Erfarenheterna frin denna tillverkning liimpar sig mycket vil att omsattas t.ex. fcir lastvagns- och traktorhytter.

L I V E TB O R J A RM E D
BOFORS
PLAST

Ibland kan livet bcirja med Bofors
Plast. Den forsta provserien av plastkuvosen har levereratstill AGA frin
Tidaholm. Hiir stiills mycket stora
HUSVAGNAR
O C HI S H O C K E Ykrav. Skarvar som kan vara vassa
En stor del av de husvagnarav olika eller som kan samla smuts ar bannlysfabrikat som idag rullar pi vhra vdgar ta. Plasten fir inte ge felaktiga visutir utrustade med Bonocarfonster och ella bilder och inte heller nigra retakluckor frdrnBofors Plast.
flexer.De fcirsta dagarna i livet iir
viktiga, di inte minst fcir det liv som
Ingen m6da sparas for att genom en haft for britt att komma till vir viirld.
aktiv produktutveckling behilla den
stora marknadsandel som vi har pi
husvagnssektorn i Norden. Som ett
exempel kan niimnas att dd ett nytt
lisbeslag pi husvagnsfonstren var
framme testades detta av en konsumentpanel utvald frin Caravan Clubmedlemmar, de organiserade husMilsiittningen, de nya djiirva milen,
vagnsitgarnasfcirening.
skall forverkligas med hjiilp av en uppEtt husvagnsfdnster iir nu inte bara skattad investeringskostnad av ca 50
nigot som tiicker en cippning for att mkr. Ett forsta led iir den nya och
sllippa in ljus. Isoleringsfunktionen iir utvidgade fabrikslokal som tagits i
inte det minst viktiga. Fcjnstret skall bruk under sommaren. Hiir gdrs bl.a.
hjalpa till att behdlla vdrmen inne i ishockeyhjiilmarnas infordring. Fcirutvagnen. Det skall vara si konstrue- om en viisentligt forbiittrad arbetsrat att man inte fdr kondens pd in- miljo har utvidgningen ocksi inneburit
sidan. Diirigenom undvikes fuktskador nya personalutrymmen ddr inte minst
pi inredningen.
samridsgrupperna sagt sitt. En rokfri
matsal dr en annan uppskattad nyhet.
En taklucka skall ha motsvarande Hygien- och omkliidningsrum har
funktioner och dessutom skall den fitt st6rre utrymmen och glada fiirger.
ge en lagstadgad sikerhetsventilation
i stiingt liige.
AB Bofors Plast sorterar organisaunder sektor Nobel men har
toriskt
Bofors Plast har nyligen dokumenAB Bofors Plast bestir
terat Bonocar-fonstrens goda isole- egen styrelse.
plastdelen
Tidaholm och av Belli
av
ringsegenskaper.Detta skedde med
hj?ilp av s k IR-fotografering. De fiirg- Form, vir Gdteborgsfabrik.
bilder man di fick fram visar med
For l9'76 beriiknas faktureringen
onskviird tydlighet vira fdnsters goda
rppga
till ca 90 mkr. Med sina totalt
funktion.
ca 500 anstiillda blir AB Bofors-Plast
storsta plastfdretagen i lanYtterdorrar och designadeskipluc- ett av de
kor till husvagnarnaiir nigra produkt- det.

Nyadjdrvamel
Hurhardet gett?

l0

Aven om ljuset inte kommer frin
Bofors Plast passerar det ofta genom
en produkt frAn oss. Och blir pi sd
siitt tillgiingligare fdr det miinskliga
6gat. Vi gdr sedan mdnga ir kipor i
friimst akrylplast fcir lysrOrsarmatur.
FOr moderna gatu- och parkbelysningar anviinds allt oftare den ytterligt
slaghillfasta karbonatplasten.

BYGGNAD
O C HT O M T
Dekorativa, javisst, det iir takljuskupolerna som idag iir en del av den
moderna arkitekturen. Hiir har plasten visat sig vara ett bra material.
Det sliipper in ljus, iir hillfast och
"ldttformat". Bofors Plast har hiir
blivit n6got av specialisterpi de riktigt stora kupolerna.
Och sist men diirfor inte minst i det
hiir axplocket av B-pilen milrkta plastprodukter - flaggstiingerna. En snart
20-6rig produkt av Bofors Plast som
bokstavligen hiller fanan hcigt.

Det gdr att det storsta investeringsprogrammet pA flera ir genomfors
under 1976. Total satsasll mkr i en
ny byggnad, maskinell utrustning och
inventarier. Av dessa satsas 3 mkr i
maskiner for armerad plast och det
biiddar fdr en fortsatt expansion.

-

Vi mAste bli sttirre och fi en
st6rre volym att sli ut omkostnaderna pa, siiger Karl-Evert
Augustsson. Infor framtiden arbetar Bofors Plast efter. som
niimnts, en 5-irig verksamhetsplan. Milsiittningen iir att nii en
50 9o-ig dkning pi intiiktssidan
fram till 1981. riiknat i fasta
priser.

-

Det betyder att det ndmnda investeringsprogrammetmiste genomforas. Orderingingen inom
Bofors Plast under 1976 ar god.
Under de fyra fcirsta minaderna
i ir iir den 90 Vo hcigre iin vid
motsvarandetid i fjol. Flera inneliggandeorder iir linsiktiga.

H U RH A RDETGATT?

En utjiimnin:g kommer att ske under 6ret. Men vi kan konstatera att
iiven faktureringen ligger ca l5 Vo
6ver fjolirets vid samma tillfiille.

1975 har bl.a. kdnnetecknatsav sidana ljuspunkter som att plastsidan
fick order som gjorde att foretaget
kunde utnyttja pengar ur siirskilda investerinssfonder.

Niimnas bor och skall att ocks6 den
mekaniska sida hade ett gott 6r under
1975och den trenen stir sig, summerar
Karl-Evert Ausustsson.

er som Bofors Plasts utvecklinesmiin
nu arbetar med.
Husvagnar ingir i det stdrre begreppet Fritidsprodukter. Andra intressanta produkter fdr fritiden iir
olika sportutrustningar. Bofors Plast
tillverkar idag en stotddmpande infordring till ishockeyhjiilmar. Hjiilmen

BELYSNING
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DIESEL4OOO

produktionen i arbetsgrupper. Silunda
g6rs motorlocket, vevstaken osv av en
arbetsgrupp. Miinniskor och maskiner
grupperade i produktions6ar. Grupper
som gcir samtliga arbetsuppgifter pd
sin detalj frdn de fOrsta bearbetningarna till finishen. En arbetsform som
bl.a. ger stimulansen av att se fiirdig
produk och som ger utrymme for
flexibilitet, omviixling, i arbetsuppgifterna. Det tillsammans med den
kalkylerade
produktionsdkningen
Verkstaden genomg6r samtidigt en
genomgripande 6versyn. Ett stort antal maskiner, i de flesta fall numeriskt styrda, fleroperationsmaskiner
ersatterde gamla.

Nytdnkandei dieselproduktionen
1 500 cylindrar per 6r blir 4 000
Ny abemmiljo
for ca 100NOHAB-iter
Bofors-NOHAB stir just nu inftir sin kanske stiirsta fiiriindring inom
produktionen. Dieselverkstaden byter ansikte, som enligt den gjorda
sjuSrsplanen innebiir en produktionsiikning frSn nuvarande 1 500 cylinarar per 6r till 4 000. Projektet har ftiljdriktigt arbetsnamnet Diesel 4 000.
Funktionell maskinuppstdllning byts mot arbetsgrupper om sex-6tta anstSllda som tillsammans svarar fiir fdrdig detalj frin iimnesstadiet. Den
nybildade projektavdelningen, under ledning av Lennart Olausson,ansvarar tillsammans med en styrgrupp, en arbetsgrupp och tv6 projektgrupper med Rolf Eriksson som projektledare, fiir att den uttalade milsiittningen fiir projektarbetet inneh6lles.
F t i r e n b e r d k n a d i n v e s t e r i n g s k o s t n a d a v c a 5 1 M k r t . o . m . 1 g 8 0g e n o m fcirsfiiriindringar i produktionsline, materialhantering och materiilfkide.
D e t - s k a l le n l i g t g _ j o r d ab e r i i k n i n g a r g e e n g e n o m s n i t i l i g a r b e t s b e s p a r i n g
p 6 3 0 - 3 5o / oo c h d d r m e d s a m m a n h d n g a n d e l i i n s a m h e t .
Den iikade produktionen skall mtita den vdntade konjunkturuppg6ngen,

MiljciAtgiirder som kanske mott
praktiska hinder att genomfdra kan
nu forverkligas.

Personalrummen, sAviil pausrum
som hygienutrymmen,har fAtt sin
Oversyn.Verkstadenbyter ansikte.

Nya maskiner for en ny produktionsline, grupparbete frin iimne till
fiirdig detalj i en viisentligt forbiittrad arbetsmiljo blir kontentan av arbetet med projekt Diesel 4 000. Men
det innebiir ocks6. i vissa fall. foriindrade arbetsuppgifter fcir flera av de
anstilllda.
En av fcirutsiittningarna for att den
hiir fdrrindringen av arbetssituationen
skall kunna genomfdras med positiva
resultat enligt intentioner och milsiittning har varit och iir att en kontinuerlig information ges.
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projektavdelningen- Die.selverkstaden pioautto.n.6deninomNoHAB.
byter ansikte och i samband diirmed
infcires ocksi en ny produktionsline
Projektarbetet har priiglats av
fcjr monteringsavdelningen i verksta- grupptanken. I samridsgrupper
har
-difkuterats.
dens omedelbara niirhet och en over- samtliga forandringar
syn av materialflddet pi och frdn lag- Grupptanken iir ocks6 det nya i proret fcir att nd kortare genomlopps- duktionslinen. Istiillet fcjr ati som titider f6-r inte bara produkter i arbete digare arbeta enligt funktionell mautan ocksAlagerhantering.
skinuppstiillning formas nu diesel-

Diesel
visarvegen
Rationallsering
I samred
- Arbetsgruppen har upplevt siittet att arbeta tillsammans, i samr6dsform, inom projektgruppen som mycket stimulerande. (projektiedaren)
-

I stort sett har allt gitt bra. (Metall)

- Stcirsta-problemethar varit att fA in den nya maskinparken pd givna
utrymmen. (SALF)
- Vi har haft och har ett fint samarbete. Alla mojligheter tiil diskussioner har tillvarata gits. (Driftsledningen)
En fdrutstittning for att en sd ge- verkstadsingenjor, kring de olika stegnomgripande.foriindringi arbetsmiljd, en i lay-ou1-aibetet.Auen montagei arbetssituationen och i vissa fall av personalen har f6tt sin informatidn,
arbetsuppgifter har varit en konti- dock inte p6 samma ingiende siitt.
nuerlig information till samtliga be- Detta beroende pi att de av projektrcjrda. Informationen prioriterades i gruppen utarbetade lay-out-fSrslagen
ett mycket tidigt skede.
avvaktar kompletterandeutredning.
- Projektarbetet har bedrivits enpersonal
All
har fortlcipande hillits
.
informerad genom Ake Csrlsson,
ligt de uppstiillda forutsiittningarna.

Vi i arbetsgruppen har upplevt siittet
att arbeta, i samrddsform, tillsammans med de bida projektgrupperna
som mycket stimulerande.Deltagarna
har engagerat sig med stort intiesse.
Med personligasynpunkter och genom
diskussioner har viil underbyggda
fdrslag lagts fram, siiger Rolf Eitcsson, projektledare.

- I stort sett har det gitt bra, stiger
Gdsta Frisk, Metall. Vi har f6rst diskuterat i gruppen om projektet och
framtidsvyn om hur vi skall ordna
upp verkstaden. Hela personalenhar
varit och 6r berdrd.
- Me det vill information till f<ir
att det skall gA bra.

- Gubbarna pa verkstadsgolve
har en positiv instiillning. Det krtivs
flexibilitet av gubbarna inom gruppen. De direkta fysiska pAfrestningarna blir mindre nu.
Lasse Kqrlsson, arbetsledare, sdger
att det stdrsta problemet varit att pas-
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sa in det "nya" inom redan givna
v?iggar, och samtidigt hilla lopande
produktion iging. Det inneblir iindrade arbetsfOrhillanden bl.a. genom de
nya produktionsgrupperna inte minst
fcir oss.
Atce Carlsson, verkstadsingenjOr,
pipekar att alla m6jligheter till diskussion om ev problem i samband
med och under fdriindringarna har
givits. Ibland har det varit ncidviindigt att kunna improvisera. Vi har
haft ett fint samarbete och inte minst
har miljclfrigorna kommit att sta i
centrum.
Forutom de etablerade projektgrupperna iir aktuella frigor foremil fdr
diskussion i en samridsgrupp diir
G0sta Frisk, K.ent Jahansson, Lasse
Karlsson och Ake Carlsson tillsammans detaljpratar om gruppens planer.
Diir har den enskilde individens situation fitt sti i centrum.
Diesel 4 000 har blivit ett praktiskt
exempel pi samridsverksamhet for en
rationalisering som innebtir ett helt
nytt satt att arbeta i gamla lokaler,
bland gamla arbetskamrater, i en ny
arbetsmiljo, siviil fysisk som psykisk,
for en gemensam milsiittning - DieseI4000.
_
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Med sdngoch klingande spel kom Bell-Forms personol till Bofors. StigBackstrdm svaradefdr
musiken.

gjordeBofors
GladaBell-Formare
Med sdng och klingande spel kom ca
50 glada Goteborgare och Boforsare
alltsedan plastfOretaget Bell-Form inf0rlivades i koncernen och gemenskapen.

Europasstarkaste
Nu var det dags att besemoderfcirekommer taget,
kaplanturbin
det foretag som man idag iir en
liten men exklusiv del i.
fr6n Bofors-NOHAB
Statens Vattenfallsverk har hos
Bofors-NOHAB bestiillt en kapianturbin for Ligga kraftverk i Stora Lule
en effekt av
iilv. Turbinen fir
180 000 kW och blir diirmed EuroPas
effektstarkaste kaplanturbin. Dimensioner och vikter blir ansenliga, si
t.ex. kommer l6phjulet att fi en diameter av 7,5 m och en vikt av 225 ton.
Turbinen skall tas i drift i slutet av
1980. Bestdllningssumman dr niira
40 mkr.
Ligga kraftverk har fcir ntirvarande
tvi kaplanturbiner och bYggs nu ut
med en tredje turbin och fir diirmed
mer 6n fordubblat effektuttag. Utbyggnaden ingir i den effektutbyggnad av Lule iilvsystemet som tidigare
pibOrjats fdr att under 80-talet mdta
lcirvlntade krav pi effektreglering. I
samma syfte ar f6r niirvarande turbiner under leverans for Haspringet
och Porjus kraftstationer.
Med dessa nu erhillna order torde
turbinavdelning
Bofors-NOHAB:s
stkrat den lingsiktiga milsiittningen
fcir beliiggning och fakturering fdr den
niirmaste 3-irsperioden.
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Det blev en jobbig dag. Men en intressant dag, enligt de omdOmen som
ftilldes vid det avslutande eftermiddagskaffet.
Minga, ja de allra flesta av dessa
miin och kvinnor, hade aldrig tidigare sett en tung industri frin insidan.
En tappning i stilverket tir alltid ett
skidespel. Hur man valsar st6l och
hur man smider detsamma var andra
nya upptiikter.
Men iir man Bell-Formare si 6r man
ocksd Nobelare. Sektor Nobel tog
emot fdr specialvisning. Gunnor Hede
introducerade och sektorchefen PerOlof Norberg hiilsade v?ilkommen.
Han stiillde upp for frigestund.
P-O Norberg kunde beriitta bl.a.:
att belaggningen iir god f6r den niirmaste tviirsperioden och
att de eventuella bekymmer som finns
iir att verksamheten inom BoforsPlast och diirmed ocksi Bell-Form
tir si expansiv att det kan bli nddviindigt att finna nya och stcirrelo-

kaler. Stugan kan bli fcir tring pi
Polstjiirnegatan 4 i Goteborg. Han
stiillde dock i utsikt och sa att alla
anstriingningar g6rs for att under
sidana omstandigheter hitta en lokal i samma omride. di de flesta
av de ca 50 anstiillda har sin bostad
i niirheten eller pi Hisingen.
Att Hexanicit ar bra fclr det mesta
det visste man niir man avslutade besciken i den fabriken. Och att det kan
kdpas receptfritt pd apoteket var iinnu
biittre.
Besoken visade praktiskt och bokstavligt pi att Bofors i allmiinhet och
Nobel i synnerhet stir for si mycket
mera dn spriingiimnen och kanoner.
Men ett besok pi Bofors vore inte
fullstandigt om det inte ocksi inkluderade ett besdk i de anrika Kanonverkstiiderna. Si ocksi den hiir gdngen.
Efter en avslutande samvaro civer
en kopp kaffe stiilldes fiirden efter en
ling och innehillsrik dag, som det
skulle ta sin tid att smiilta de minga
nya intrycken ifrin, ater mot vastkustens piirla Gciteborg.
Ake Brondenfeldt, tidigare Boforsare och Karlskoging, var fiirdledare.
Stig Backstrdm svarade fcir underhillningen. Att Goteborgarna sjunger
och tycker om dragspel det trodde vi.
Nu vet vi det. Dragspelet och singen
fanns med pi resan.

Boforsi Alqeriet

St6lvbrk for miljarder
'
'
efter Bofors-modeL"

li
$

I se p te mb e r 1973fr Sgade den alger iska r eger ingen
vdrldens ledande st8ltillverkare - Vem kan projektera
och medverka vid byggnationen av ett specialstSlverk
med en irskapacitet av 270WOirston fiir vir rdkning.
Mi n g a kd n d es ig manademen fi var kallade.
Valet fiill pE Bofors.
Ordern tecknades i oktober 1974. Tillsammans med
det svenska fiiretaget Orrje & Go ScandiaconsultAB
skall Bofors medverka som teknisk ridgivare vid uppfiirandet av ett specialstilverk med en kapacitet som dr
ndstantre ginger stiirre dn vir egen stElproduktion.Allt
till investerihgskostnadersom motsvarar drygt 30 g6nger Bofors samladeinvesteringarunder 1975som di uppgick till 1fi) mkr.
Vira miijligheteratt erbjudautbildning i egna svenska
anldggningarav den inhemska arbetskraften var en av
de avgiirande faktorerna i konkurrensen med vdrldens
iivriga stilliinder. Bofors var den enda bland anbudsgivarna som kunde erbjuda ett komplett utbud av s6dana tjdnster.
Huvudprojektet, AFS-verket, har fiiljts av andra projekt. Ftirhandlingarpigir f n om fiirutsdttningarna fiir
en framtida anldggning fiir valstillverkning inom AFSverket och Bofors har nyligen offererat utbildningspakete t fi i r e n n y i n d ustr iskolatillsamm a land.
Och vi har trdffat en uppgiirelse om utbildning i Bofors av eleverfrin ett annat av Algeriets st5lverk och av
ma rkn a d sf<i ri ngsper sonal
fr 6n den statliga metallindustri sa mma n sl u tningenSNS.

I

I

De fortsatta kontakterna med Algeriet sker bl.a. geno m d e l ta g a n d ei den ir ligen 8ter kom m ande industr imiissan
Forie lnternationale d'Alger, som i 6r arra n g e ra sfri r 1 3 :eg6ngen. Mdssantillmdts mycket stor
betydelsefiir de fiiretag som satsar lSngsiktigtp6 Algeriet.
| 6r satsas p5 en produktpresentationoch produkti n fo rma ti o n sa mt infor mation om det pigiende Algerietprojektet. I fotomontage och broschyrer fiirutom
de personliga kontakter som Boforsarna pi plats ger,
skall vi presenteraoss som fiiretag, vira produkter och
virt kunnande, kanske framfiirallt vir fiirmiga att vid a re b e fo rd raku nskaper , know- how som i dagligt tal
ka l l a s" mj u kva ror ".
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Bofors iAlgeriet:

for miljarder
StSlverk
'Bofors-modell'
efter
Sdsomframgdtt ov notiser i
dagspresskommer Bofors ott
medverko i uppfdrandet av ett
specialstdlverki AIgeriet.
Eftersom denna omfattande
afftir b1rjade rullas UPP fdr
snsrt tre dr sedan, kan det vsra
av intresseatt hdr ge en sammanfattning av htindelsefdrloPpet och en information om f6retagetsdttagandeoch det blivandestdlverket,skriver Hans G.
Svenssonsom tir artikelft)rfattore.

med 30 000 invinare, beliigen ca 50 km
sdder om Constantine. Staden har
goda viig- och jiirnviigsforbindelser
och siikra vattenfcirekomster. Tomten
dr ca 2 kvadratkilometer. Grundfcirhillandena iir goda och niv6skillnaden
uppgir till hdgst 10 m. Lokaliseringsstudienavslutadesi januari 1975.

Diirefter kunde verkets allmiinna
preliminiirt faststiillas.
utformning
Efter ytterligare en studie avseende
verkets forsdrjning med rivaran jiirnsvamp, kunde Bofors och Scandiaconsult i november 1975till SNS 6verliimna anbudshandlingarna - betecknade Appel d'offre - fdr internatioen diger lunta
nell upphandling omfattande tv6 volymer vardera pi ca
500 sidor jamte bilagor bestiende av
planritningar och flodesscheman.DenHans G Svensson
na "Appel d'offre" innehiller bl.a.
detaljerade specifikationer avseende
niimnts svara for utbildning
tidieare
-verkets
utformning och utrustning av proKontraktet och dess
personal samt igingkdrav
cessdelen,som helt bygger pi Bofors
omfattning
ning av verket.
kunnande. Samtidigt 6verliimnades
Det var i september1973 som Algesjiilva slutprojekthandlingen - den s k
riska regeringen, gen'om den statiiga
Projet
omfattar
uppgifter
Scandisconsal/s
final - i vilken den foreslagna
metallindustrisammanslutningen Soav verket motiveras och
verutformningen
utformning,
byggnadernas
bl.a.
ciete Notionale de Siderurgie (forkorinvesterings-och
innehiller
som
dven
undersdkning
mediaforsdrjning,
kets
tat SNS), gick ut till ledande stdltilldriftskalkyler.
pi
lovatten
och
kalk,
av
tillg6ngarna
verkare i viirlden med en fcirfrAgan'
kaliserings-och regionsstudie.
Denna avsig projektering av och
SNS avser bestiilla AFS-verket som
rnedverkan vid byggandet av ett spenyckelfrirdig anlaggning, vilket been
arbetsmilhar
ilgnats
omsorg
Stor
cialstilverk i Algeriet. Bofors offert
att en enda huvudleverantdr
tyder
jon i verket dvensomden yttre miljdn.
liimnades i december 1973. Den interblir ansvarigfor leveransen.
nationella konkurrensen var mycket
Uppfdrandet av AFS-verket komhArd, men kontraktet kunde till slut
Anbudshandlingarna- APel d'offmer
att fdr uppdragsgivaren innebiira
Bofors
av
1974
- har tillstiillts ett antal leverantciundertecknas i oktober
re
investeringar motsvarande ca 3 miljartillsammans med det svenska fdrerer
av stAlverksutrustningar i ett flersiledes
drygt
30
kronor,
der svenska
tagetOrrje & Co - ScandiaconsultAB
Anbud frin dessaskall ha
liinder.
tal
giinger si mycket som Bofors egna insom tir ett bolag av konsulterande
Bofors och Scandiacontill
inkommit
uppgick
1975,
vilka
vesteringarunder
ingenjorer, ekonomer och planarkiteki ir. Diirefter
november
i
senast
sult
till n6got under 100miljoner kronor.
ter med huvudkontor i Stockholm.
borjar granskningen av anbuden och
man rdknar med att uPPhandlingen
Studier och
Att ordern gick till Bofors fir till
skall utforas under 1977. Verket beviisentlis del tillskrivas virra resurser projektering
riiknas kunna kora iging under 1980.
nar detlaller utbildning av personalen
Den forsta etappen i arbetet bestod
till det projekterade specialstAlverket. i att utfora en marknadsstudiei AlgeInom parentes kan namnas, att
Bland anbudsgivarna var Bofors det riet fdr tiden fram till 1985. Studien samtliga ovan angivna handlingar iir
enda fdretaget, som kunde erbjuda civerliimnades i slutet av november avfattade ph fransko och att all skriftdetta. vilket bestiillaren beddmde som 1974 och med denna som grund fast- viixling i ovrigt sker pA detta sprik'
mycket viktigt och utslagsgivande. stiilldes dels verkets tillverkningsproDetta har inneburit och innebiir fortUppdragsledare frirn Bofors iir Axel gram dels den Arliga produktionen av farande en stor belastning f6r bolagets
specialstil, som blir tidigare niimnda o v e r s a t t n i n g s r erssue r .
Wollin/SP.
270 000 ton.
Specialstilverket, som fullt utbyggt
Utbildningen
Omedelbart diirefter inleddes geberiiknas sysselsiitta 4 000 personer
Inledningsvis har niimnts att konnomforandet av en lokaliseringsstudie
har arbetsbeteckningen"AFS-verket"
mellan SNS och Bofors iiventraktet
(Unite d'Aciers Fins et SPeciaux.)
och en arbetskraftsstudie. Enligt uppledes omfattar utbildningen av nycdragsgivarenskall verket ligga i landets
kelpersonerna som skall svara for
Enligt avtalet skall Bo/ors svara 6stra del, inom en triangel bildad av
driften vid AFS-verket.
for projektets metallurgiska del, som stiidernaConstantine,Setif och Batna,
Denna utbildning kommer till allra
avser produktionsprogram, material- pi en hogplata700-800 m Overhavet.
processer
samt
storsta
delen att ske hiir i Bofors och i
metallurgiska
flcide,
viss utstrdckning vid leverantcirernas
Diirvid miste hiinsyn tagas till tranutrustning: ugnar, valsverk, pressar
och hammare, virmebehandlingsug- sportmojligheterna f6r rimaterial och verkstiider.
nar, laboratorieutrustning, repara- fiirdiga produkter samt till vattenforRedan nu undervisas de elever, som
tionsverkstiider, transportmedel och sdrjningen. Som plats fdr specialstilskall utbildas i Bofors, i svenska
fdrrid. Bofors skall diirutdver sdsom verket valdes diirfor stadenAin M'Lila
t4
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lTurkietockse...
I

I vrer-PRoJEKT
Nu startar avdelning SP ett nytt
stilverksprojekt, niimligen MKEKprojektet. MKEK sJ.arfor MAKINA
VE KIMYA ENDUSTRISI KURUMU, vilket iir den turkiska motsvarig-i
heten tiII AB STATSFORETAG
Sverige. Detta foetag iir till sin struktur- mycket likt Boforskoncernen och
har bl.a. ett integrerat stilverk i staden
Kirikkale som ar beliigen ca l0 mil
oster om huvudstaden Ankara.
Bofors tecknade 1975 kontrakt med
MKEK betrtiffande modernisering av
detta verk. Pga olika omstiindigheter
blev projektstarten uppskjuten, men
sedan juni 1976 ar arbetet i full gdng.
Syftet med projektet iir att hdja produktionen av stil, fcirbattra befintliga
stilkvaliteter samt iiven infdra helt nya
stilkvaliteter.

Lennart Greek och Franz Jacobi tillsammans med sexav "sina" algeriskaelever.

spraket vid industriskolan i Annaba,
diir en svenskliirare stationerats.
I Bofors hiller f n ett 80-tal personer - liirare, instruktorer och driftpersonal - ph att liira sig franska.
Utbildningen i franska kommer senare att ges iiven de ca 70 specialister
som Bofors kommer att stiilla till fdrfogande i olika perioder under ca tre
ir frdn produktionens bcirjan vid AFSverket i Ain M'Lila.
Utbildningen i Bofors av algerisk
personal har p6bdrjats. I mitten av
maj anliinde den forsta kontingenten
om 10 elever. av vilka Afia il smiiltare
vid det befintliga stirlverket i El Hadjar
niira Annaba och de tvi civriga tillhor
den s k "Groupe commercial" dvs
marknadsforingsavdelningen vid
SNS.
Totalt kommer enligt nuvarande
planer inemot 180 man att vistas i Bofors fcir utbildning under perioder
som varierar mellan nio minader och
tvi 6r, friin januari 1977 och fram till
mitten av 1980.

I

I
I
II

Bofors fir fotfdste
i Algeriet
Till huvudprojektet - AFS-verket i
Ain M'Lila - har efter hand anslutits
andra projekt.

Bl.a. har, Bofors och SCI tillsammans med Lesj6fors AB i april i dr
tecknat ett kontrakt med SNS om
uppfdrandet av ett triddrageri och ett
linslageri i anslutning till AFS-verket.
Fdrhandlingar pigir mellan SNS
och Bofors-Akers om en anliiggning
fcir valstillverkning inom AFS-verket,
som ett alternativ till det tidigare
niimnda bandvalsverket.
Pi begtiran av SNS har Bofors nyligen offererat ett utbildningspaket
fclr en industriskola i staden Ain
M'Lila.
Slutligen har uppgcirelsetriiffats om
utbildning i Bofors av elever frdn stilverket i El Hadjar och av marknadsfciringspersonalfrin SNS.
Av vad som har sagts framgir afi Al
skilligt arbete hittills nedlagts och nedliiggs pi de stora specialstilverksprojektet enligt det for snart tre 6r sedan
tecknade kontraktet. Annu dterstdr
mycket att gdra. Med sin erfarenhet av
dylika uppdrag och sina kunskaper niir
det giiller specialstilhanteringen stir
Bofors rustat att fullgcira sina 6ligganden.

Produktionen av flytande stil kommer, n6r projektet iir genomfort, att
ha hdjts frin ca 50 000 ton olegerat
och liglegerat stal i dag till ca 80 000
ton per 6r, varav en stor del hoglegerat. Detta berliknas vara helt genomfort inom fem ir.
Forutom en hel del projekteringsarbete, vilket kommer att innebira utbyggnad av befintliga avdelningar siviil som tillkomsten av helt nya, ingAr
i kontraktet utbildning av turkisk
personal.
Totalt skall ca 50 ingenjcirer, formiin och arbetare utbildas i Sverige.
Den fcirsta gruppen omfattar 12 man
och viintas komma till Bofors i bOrjan av oktober fdr att utbildas under
ca tre minader.
Det iir iiven meningen att Boforsspecialisterskall fA dka till Turkiet fdr
att diir fortsiitta utbildningen och
fungera som rddgivare.
Som ledare fdr MKEK-projektet
fungerar Hokon Richardson.

aktivt bidrager till den pigiende industrialiseringen och diirmed till Okad
sysselsiittningi Algeriet, skapas vidare
kontakter fcir Boforskoncernen och
ytterligare mcijligheter Oppnastill handelsutbyte med detta land, iiven pi
andra produktomriden inom de sektorer, diir Boforskoncernen verkar.

Samtidigt som fciretaget p6 detta
stitt delar med sig av sitt vetande och

l5

Huskroppen parallellt med vtigen
fdr delvis suterriingutfdrande, dvs en
vining 6ver mark och kiillar_plan mot
viigen, och tvi viningar utan kiillarplan mot fabriksomridet och Mcickkeln. Huskroppen vinkelriitt mot vagen fir tvi viningar clver mark i hela
sin liingd utan kiillarplan.
Huvudentren blir frin Gammelbackavtigen. Man kommer di alltsi in
i husets civre plan. Entr6delen disponeras huvudsakligen av avdelning R,
som fir sju rum, vilka inrymmer bl.a.
expedition fdr RK och reception. Dennareception lOser ett tidigare problem
frir RK. Avsikten 6r att besOkareskall
anmiila sig till receptionen och diir fd
hjalp att komma i kontakt med den
Boforsare som sciks.Fcirutom att detta
iir en service som vira bes6kare har
rdtt att kriiva iir det en nOdviindighet
ur sekretessynpunkt.

Nytt SP-hus

St6|projektavdelningen
underegettak i november
Fcir att lcisaSP:slokalbehovhar beSP huserar idag i gamla klinikens
lokaler (itta rum) och i Strcimsbro Slut fattats om att ett nytt hus, SPhuset,skallbyggas.I det skall 4venan(sju rum).
liiggningsavdelningenR disponera
I och med att Algerietprojektetgir nigra rum.
in i ett nytt och intensivareskede i
hOst,samtidigtsom ett projekt i TurSP-huset,som fir ett 40-tal rum,
kiet drar iging pi allvar, kommer lokalbehovetatt Oka. Seridsaf<lrhand- blir L-format och placerassnett emot
lingar pigir om andra projekt, vilket gamla kliniken, pi andra sidan av
i anslutning till
kan rika lokalbehovetytterligare.Det Gammelbackavtigen
iir klart otillfredsstiillande f6r avdel- R:s befintligabyggnader.Husetf6r tvi
ningen att vara uppdelad i tvi bygg- viningar. Nedredelenav L-et placeras
nadermeden stor viig, E 18,emellan. liingsviigen.

I 6vre planet i byggnaden, som ligger i vinkel mot entreidelen, inryms
dels SP:s ledning och marknadsfOringsorganisation, dels den grupp pi
4-5 personer som helt skall iigna sig
it Algerietprojeklet.
I det undre planet i kiillardelen mot
Gammelbackaviigehplacerasarkiv och
fclrrdd. PA andra sidan korridoren i
markplanet mot "girden" blir det en
samlingslokal for 20-40 personer.
Lokalen fir bl.a. permanent film- och
diabildvisningsutrustning. Hirigenom
fir sektor S iintligen en egen lokal
med permanent utrustning for filmvisning.
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Algeriet, tidigare fransk
oloni, blev sjtilvsttindigt
I 962genomEvian-avtalet.

Befolkningeniir ca l5 miljoner miinniskor- av dessaenligt
uppgift 52 slounder 25 ilr - och landet tir rikt pi naturtillgingar i form av olja, gas och jiirnmalm bl.a. Dessanaturliga fdrutsiittningargynnarden industriellaexpansioneni landet, som presidentH Boumedienneoch hans regeringstriivar
att gOratill en ledandeindustrinationi Nordafrika och dtirigenomberedasysselstittning
it denuppvilxandegenerationen.
I Algeriet finns redan nigra stilverk som producerarhandelsstil, men diiremot 6nnu inget specialstilverk.Avsikten iir
nu att anltiggaett sidant, som blir landetsfdrsta. Det beriiknas ha en 6rlig produktionsvolymav 270000 ton specialstil.
St<irstadelenav detta tonnageskall till en b6rjan huvudsakligen anvindas inom landet, men det iir ocksi tinkt att Algeriet liingre fram skall kunna exporteraen del av detta stil till
ldndernai Nordafrika.

a
SP:s filmlokal fAr tyviirr inte ett iciealiskt ltige fdr den ovriga delen av
stilsektorn. Vi tror dock emellertid att
Nobel Chematur, NC, och Anliiggningsavdelningen R, kommer att uppskatta sdviil nytillskottet som liiget och
SP stiiller naturligtvis filmlokalen till
fdrfogande iiven fcir dessa anliiggningar.
I niirheten av filmlokalen kommer
ett lunchrum att inrymmas, vilket tiven
ar tankt att utnyttjas som pausrum
vid liingre sammankomster i filmlokalen. Friin lunchrummet blir det direktutgdng till girden, diir vi tanker skapa
en liten grdn oas.
I det undre planet skall SP:s metalllurgiska specialister pi st6lverk, valsverk sitta, med direktkontakt med
ovriga SP via en stirskild trappa till det
6vre planet.
Projektverksamhet av den typ som
SP bedriver kan indelas i ett antal
olika skeden t.ex. projektering, upphandling, byggnation montering
och igingkorning. Vart och ett av dessa skeden fordrar sina specialister.
I projekt av Algerietprojektets storleksordning fordras fler specialisteriin
vad som finns att tillg6 i Bofors. Diirfcir miste vi successivtunder projektets gdng l6na specialister av olika
slag frin andra hdll (konsulter). Dessa
mdste vi kunna erbjuda arbetsrum.
Vira uppdragsgivare och vira samarbetspartners miste ocksi vid sina
ldngre eller kortare vistelser i Bofors
ha tillgAng till egna arbetsplatser. For
dessa"icke Boforsare" har vi i vinkeln
i undre planet planerat ett antal rum.
Moblerna i dessarum vAljs si att rummen kan mcibleras som l-persons,
2-persons, 3-persons eller grupparbetsrum. allteftersom behovet viixlar.
SP-husethar projekteratspi rekordtid under viren. Styrelsen gav ett ja i
juni minad. Byggnadsarbetena kom
iging strax efter semesternoch inflyttning beriiknas ske 3 minader senare.
dvs i bdrjan av november. Byggnaden
projekteras och uppfdrs i AnliiggningsavdelningensR: s,regi.
Gdran Lursson

Fortsattminskning
av olycksfallentfl
ttt

Den under 6ret gliidjande minskningen av antalet olycksfall i arbetet
stir sig.
Under irets sju fdrsta minader har
antalet arbetsolycksfall totalt inom
Bofors och Nobel minskat med 62,
fiirdolycksfallen inrdknade.
Sektor Stil redovisar 62 olycksfall
sedan irets bcirjan, en minskning med
37 jtimfdrt med samma tidsperiod forra 6ret.
Sektor Fdrsvarsmateriel noterar 33
olycksfall, en minskning med I I och
avdelning R har haft. 22 olycksfall,
lika minga som under samma period

r975.

Antalet fiirdolycksfall uppg6r fcir
Bofors/Kilsta till sju, ocksi hiir har
skett en minskning med fyra fiirdolycksfall.
I procent riiknat innebtir det en
minskning av olycksfallen f0r Bofors/
Kilsta 27,8 9o och fcir Nobelverken
med 28.9 90.
Svdrast olycksdrabbad i Nobelverken har NVK 2 varit med hela 8 reeistrerade olycksfall. Av dessavar doik
4 orsakade av skriimselchock i samband med branden i NC 5 i vintras.
NVP-5-7 har under iret haft 7 olvcksfall.
Gliidjande bra har NVP l-4 med endast ett olycksfall och VN-avdelningarna rned sammanlagt tre olycksfall
klarat sig.

I
I

II
I
I
I

I

SVARVSPAN
Det iir ingen konst att gora
nigonting. Konsten iir att fi
nigot gjort.
- Och dd helst av andra.

,7{a.zornq,
Sektor Forsvarsmateriel
Sten Hciggmsrk lamnar Bofors den
I januari 197'7f6r att civergi till konsulterande verksamhet och kommer
diirvid iiven att medverka i Bofors i
personaladministrativa proj ekt.
Till personalchef frin den I ianuari
1977 har utserrs Olle Bovin, fcir niirvarande personalchef vid Kockum Industri AB i Soderhamrr.

Fyra fiirdolycksfall har noterats sedan irets bcirjan.

Personalavdelningen inom sektor
Fdrsvarsmateriel understiills frin den
I januari 1977 sektorchefen direkt.
Chefen fcir personalavdelningening6r i
sektorns ledningsgrupp.

Nyakurseri "Bdttrearbetsmiljo"

Lennart Winnfors, MG 5, har fr.o.m.
20 april 1976 tilhrLtt tjiinsten som
forsiiljningsingenjcir pi
avdelning
MGM.

Kurserna i "Biittre arbetsmilici"
fortsaitter i hcist med 40 nya deltagire.
Liksom tidigare delas de upp i fyra
studiecirklar.

+

II

Studieledare blir Herbert Lundstrdm, och Sven Nordvall frdn fabriks,
Arnold Wallquist, SIF och Lars Gustovsson, SALF.
Med hcistenskurser kommer samtliga ordinarie skyddsombud att ha
genomgitt den av arbetarskyddsmyndigheterna foreskrivna grundutbildningen. I virens kurser bdrjade vi
ocks6 utbilda ersdttarna fdr skyddsombuden. Fdr arbetsledare, ingenjcirer och ovriga aktuella tjiinstemannagrupper kvarstdr ett avsevart utbildningsbehov innan alla de grupper som
man ansett behciva arbetarskyddsutbildning genomgdrttkursen "Biittre arbetsmiljci".

F R A NS K O L A N
- Na Peter, vad vet du om handeln under forntiden?
- Den var mycket primitiv. Man
kcipte bara kontant.

Eskil Persson, SWE l, har fr.o.m.
I augusti knutits till avdelning KA 61,
diir han bl.a. kommer att handliigga
reklamationsiirenden.
Majken Eriksson tilltriidde den I
augusti befattningen som utbildningsmaninomOPU l.
Majken Eriksson kommer niirmast
frin Tegner-skolans rektorsomride,
Siiffle.
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FORSVARSMATERIEL
INKOP

S Vi gratulerar
BO FO R S

so-ARtrucRn
Oktober

Anst.dr

Oktober
4 TeuvoMalinen,MAK 60
6 Karl Wallenta,MEK
MSK 31
6 StigSvensson,
6 BengtKarlsson,P l0
7 Stenlarsson,MSK 27
8 Anna-Maija Juanto,MAK 50
9 Juho Kinnunen,VA 30
12 Maj-Britt Karlsson,RT 60
14 Ake Jandermark.SFMH
lS Ake Jernberg,MSK 70
16 Martin Ardbo, FM
16 Birgit Asplund,KA 71
19 IngvarGustavsson,VP 45
RM'61
24 EskilIsraelsson,
28 GOstaKindgren,VQ 20
29 Heikki Muhli, MVK 21
31 Iris Andersson,VA 40

1964
1959
1948
19'10
1959
1965
1950
1969
l97l
1942
1960
1969
1945
1975
1943
1964
1965

MSK 88-891956
12 Arvid Magnusson,
1936
14 GdstaEnoch,FAT I
1957
16 LennartDahlgren,MRK
1934
17 BengtEriksson,VP 50
1942
3l SvenKiirrfeldt, VT 45
November
8 TureLiljeros,MH I
9 Hugo Sandberg,VT 28
9 Allan Andersson,VT 50
13 GunnarLarsson,RT
20 Bertil Karlsson,FI
23 Nils Sjogren,KPR
26 Erik Andersson,FAS I

20 Niels Jensen,NVP 5

60-ARINGAR
Anst.dr
Oktober
1937
2 StenIsraelsson,MSK 50
1930
r Ate Hedenkvist,VT 36
1950
l0 SvenOlinge,MH
1939
12 GotthardL6vqvist,MH 80
l8

November
30 Boo Bolinder, NZK 2

B - utldndskadotterbolag

Olle Stenborg-Pettersson,for ndrvarande chef fcir SWM 2, kommer
fr o m den I september1976att till1948 triida befattningen som verkst?illande
1937 direktOr fdr Bofors dotterbolag i
1937 Frankrike,BoforsFranceS.A.
1968
Alain Giesecke, flrutvarande chef
l94l
1947 fOr Bofors France, kommer dock att
1937 kvarsti i bolagetsstyrelse.

December
1946
2 Artur Okvist, Rt
1964
4 GustavAndersson,RM 90
1944
5 SvenEriksson,MEK 11
9 GunnarFlemstrdm,KAP 22 1946
1955
MRK 21
I I Nils Persson,
1966
12 GunhildWestling,VT 30
1956
FMX I
12 OveThoreson,
1955
RM 72
16 Erik Andersson,
1933
19 Uno Eriksson,VA 20
1967
20 GOtaZetterquist,RS I
November
1944
25 LinneaWaara,VA 9
1950 26 Erik Palmehag,MSK 80
I BertilNordling,KA72
1940
1954
l1 Erik Wretling, RU 36
1956
15 Einar Kemi, MAK 60
1966 N O B E L
l8 Ludwig Filipot, VP 21
1960
19 Jan-UlrikAass,SDL l3
1944
2l BirgerGustafsson,RN 62
1955 6 0 -A R INGAR
26 BengtNilsson,MRK
1948
20
RM
Lundstr0m,
28 Jean
MH 201953 Oktober
Anst.dr
28 Lars-ErikBroddesson,
1937
15 Ture Nilsson, RT 8l
1947
December
25 Knut Peijron, NIM I
r963
3 Karin Jonsson,OOK I
1940 November
4 Egon Strom, PPV 2
r973
1947
5 Gunvor Norstedt,VA 9
5 Harry Larsson, NVK 2
L94l l8 Helge Roos, RN 52
1955
8 RuneHedenkvist,KCF I
1954
MAK 30
l0 EgonJensen,
RU 623 195I December
12 Karl-Erik Svensson,
1939 4 Bertil Johansson,NVP 7
1932
12 GunnarOlsson,PAN 1
1965 15 Algot Nilsson, NVP 2
I 938
12 Arne Asplund,VN 6l
1946
l6 Ulla Ottosson,KCC
19 IngegtirdJohansson,VV 20 1968
20 Karl Erik Johansson'
5 O-A R INGAR
1960
MVK 30
t97l
22 Lennart Lindgren, VT 32
r973 Oktober
27 UllaWird. FAT 3l
195I

B O FO R S

Till chef for Administrativa Gruppen FI-2 frin 1976-08-16
utsesIngvar
Kanvik.

1962

NOHAB
Ake Pettersson blir i augusti Projektledarefor omrfrdetadministrativa
rutiner vid Bofors-NOsystem
"ochPetterssonkommer niirHAB. Ake
mastfrin LantbruksdataAB, Malm0.
Axel Wollin har fr.o.m. den 3 maj
eftertratt Nils Grevillierssom Bofors
uppdragsledareav Algeriet-projektet,
av SP.
Axel Wollin kommer ndrmast frin
NorrbottensJiirnverk, NJA, dir han
varit projektledarefcj,r NJA:s valsverksprojekt.
Pa NOHAB:s projektavdelningPU,
har fr.o.m. 2 augusti anstiillts civilingenjor Ingemar Bostr0m, ingenjOr
Henrik Sdderstrdm och civilingenjcir
Gunnar Cegrell, alla tre som projektledare.

Inga Andersson, VN 33, f0dd 4 november
1913, avliden 20 juni 1976. 12 anstiillningsAr.
Verner Karlsson, MSK 83, fodd 2 augusti
1913, avliden ll maj 1976. 40 anstAllningsAr,
Uno veinholt, VA 30, fddd ll december
1920, avliden 29 mai 1976. 3l anstlllningsir.
John Bergvoll, P10, fddd 22 oktobet l9l2'
avliden26 maj 1976.35 anstillningsAr.
Martin Gullberg, PlO, f6dd l0 november 1919,
avliden20 juli 1976.42 anstilllningsAr.
Allon Eriksson, RI, fddd 28 juli 1915, avliden 2 juli 1976. 23 anstlllningsAr.
Litly Lindblad, VE I I, fodd 2l septemberl9Z'
avlidenl5 mars1976.l0 anstflllningsAr.
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CF facklighemvistfor
teknikeroch akademiker
Bide intressefclrening och facklig
organisation. Det 6r det iindamil som
SverigesCivilingenjrirsf6rbunds lokalavdelning vid Bofors haft under en l0irsperiod. Utvecklingen har, som en
direkt anpassning till utvecklingen pi
arbetsmarknaden, blivit alltmera fackligt inriktad.

Svenska Teknologforeningen startade fcir over 100 6r sedan som en intressefdrening fdr att i fcirsta hand
odla gemenskapen mellan olika kategorier av ingenjdrer och hogre tekniker.
Teknologf6reningens uppgift var
ocksi att verka for teknikens utveckling i miinniskans och samhiillets
tjtinst.
Efter ett flertal organisations- och
strukturforiindringar
bildades
av
SvenskaTeknologfOreningen, STF och
Sveriges Civilingenjorsfdrbund, CF
1975 nuvarande Sveriges Civilingenjdrsf0rbund CF-STF i dagligt tal kallat
CF.
Redan 1966 hade CF:s lokalavdelning vid Bofors bildats. Andamdlet var
di dels att lokalt representera medlemmarna som arbetsmarknadspart,
dels att finna forrner fdr att friimja
och verka fdr teknikens utveckling.
Idag iir pi det lokala planet den
fackligt inriktade verksamheten dominerande. CF iir en etablerad arbetsmarknadsorganisation dels genom sin
tillhdrighet till SACO, dels ocksi som
medlem i Privattjiinstemannakartellen
PTK. (SrF-SALF-CF-HTF).
Idag har vi fullt upp med att intressera oss fdr de fackliga fr6gorna, siiger Jan-Erik Averds, ordfcirande fcir
lokalavdelningen vid Bofors.
Ett medlemsskap i CF erbjuder och
ger pi traditionellt fackligt vis arbetslcishetskassa,gruppfcirsiikringar, juridisk expertis i anstiillnings-, kontraktsoch patentiirenden samt anslutning
till SACO:s konfliktfond.
Vi tillhandahiller l0nestatistik vid ev
platsbyte och vi har centralt en utlandsinformation fdr de medlemmar
som avser att soka tjiinst utomlands
eller som skall fdrflyttas till arbetsplats utanfdr Sverige.

CF och Fiiretagsndmnden
Enda skillnaden mellan oss och arbetsmarknadens dvriga fackliga organisationer tir att vi inte undertecknat
fciretagsniimndsavtalet.
Detta
har
dock losts pa ett tillfredsstiillande siitt,
si att de ca 150 CF-medlemmarna
vid Bofors ocksi tir representerade i
de ntimnder som fdretrtider de flesta
medlemmarna.
Vi tir inom Bofors representeradei
Bofors centrala fdretagsniimnd, vi har
en plats i sektor F:s fciretagsniimnd
och vi har en plats i den nybildade
niimnden inom sektor E.
F6rhandlingar pigir om representation ocksi i sektor N:s niimnd och inom sektor S har vi en plats i SAKOSDL.

ffmt'HrR

Ahlberg, RoA, RU
644, fddd 7 maj l9ll.
Pensionerad 3l maj
1976.46 anstAllningsAr.

Bergling, Arne,
FKK-3, fodd Z juni
l9ll. Pensionerad30
juni 1976. 42 anstflllningsir.
Albinsson,
Holger,
KAP, fddd 30 mars
l9ll. Pensionerad3
april 1976.37 anst{llningsAr.

I Bofors fciretagsnAmnd sitter vi i
realiteten pd ett SlF-mandat. Efter
diskussion med SIF och SALF och
efter beslut av niimnden sd utOkades
densamma med ett mandat som besiittes av CF. Det har funserat och
fungerar bra.
Representation i Bofors styrelse erhiller CF genom att tjiinstemannens
representantertillsiittes gemensamt av
en kommitte med ledamciterfrin siviil
SIF, SALF som CF. CF:s ordforande
Jan-Erik Averis iir fcir niirvarande
suppleant for den ordinarie ledamoten
Bengt Nordin, SIF.

Andersson,John,
MSK 80, fddd 26 juli l9ll. Pensionerad
30 juni 1976.23 anst?illningsAr.

Blomqvist, Folke,
Pl0, fddd 3 juni l9l l.
Pensionerad 30 juni
1976.2l anstillningsir.

Rekrytering
Vi har vissa rekryteringssvirigheter
till fortroendeuppdrag. Sanningen iir
viil den att vira medlemmar i fdrsta
hand iignar sig it sitt dagliga arbete
och sin personliga karriar. Fdljden har
blivit den, och det iir en dygd av nddvtindigheten, att vi fOrutom de 6tta aktiva i styrelsenhar flera personer utanfcir denna. som arbetar aktivt. Detta
fcir att dela upp CF-jobbet.

Carlsson, Olle, OPC
Andersson, Karl, YT
I, fddd 22 december
21, fddd 27 maj l9ll.
1912.Pensionerad3l
Pensionerad 3l maj
juli 1976. 39 anstill1976.42 anstAllnings- ningsAr.
Ar.

trF
Fackligt
SIF-klubbarna inom Bofors och Nobelverken hade gemensam information om pensionskonflikten och lcjneliiget onsdagen den I sept. -76. Ett till
bristningsgrdnsen, med SlF-medlemmar, fyllt Samlingshus stiillde sig enhalligt bakom blockaden och gav likaledes sitt fulla stod till f6rhandlingsdelegationeni lcinefrigan.

Berghem,Eri,t, RK I,
fodd l8 juni l9ll.
Pensionerad30 juni
1976.37 anstiillningsAr.

Edbom, Rudolf, RU
33, fddd 22 mars
1915. Sjukpensionerad 3 april 1976. 43
anstillningsAr.
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CF rekryterar sina medlemmar
bland civilingenjorer och akademiker
med teknisk inriktning av sin verksamhet. Genom dubbelanslutning eller avtal inom PTK representerar CF:s lokalavdelning ocksi dvriga SACO-anslutna forbunds medlemmar vid Bofors. Pd si siitt har iiven civilekonom€r, jurister, naturvetare, apotekare
m.fl. lokalrepresentation.Vi har t o m
en plats i styrelsen vikt for en ledamot frin dessaakademiker. men dnnu
har ingen velat bestitta den fortsiitter
MedlemsrekryteJan-Erik Averis.
ringen iir god och ca 90 9o av de akademiker som nyanstiills tir eller blir
medlemmarhos oss.

Fiirhandlingar
I fdrhandlingar med Bofors har CF
ett mycket gott samarbete i de flesta
frigor med SIF och SALF genom den
lokala fdrhandlingspartnern PTK-L,
diir L stir fOr lokal. Det iir egentligen
endast l6neforhandlingarna som vi
for var fdr sig, friimst pga att vi gdr det
pi olika siitt. CF fcirhandlar om statistiskt beriiknade relativa lOneltigen
och de procentuella pdslagen for grupper av medlemmar indelade efter examens6r, medan SIF och SALF f6rhandlar om varje medlems individuella
pislag. Vi anser att vAra medlemmar
sjiilva har st6rst m0jligheter att fdrhandla om sina individuella loner
med chef och fdretag. Men sjiilvfallet
hjiilper vi till i sidana fall som medlemmar siirskilt clnskar det.

Andersson, Yngve,
MSK 80, fddd 26 juli
l9ll. Pensionerad30
juni 1976.23 anstf,llningsAr.

Borg, Ragnar, KA 9
f d d d 2 4 j u n li 9 l l .
Pensionerad 30 juni
1976.42 anstillningsAr.

Funke, Alrik, RT 62,
f d d d 1 9 m a jl 9 l l .
Pensionerad
3l maj
1976.42 anstillningsAr.

Bergfolk, Sigvard,
RM 40, fddd 6 juni
l9ll. Pensionerad
30
juni 1976.43 anstillningsAr.

Enock, Evert, RN 62,
fodd 6 maj l9l l.
l5 juli
Pensionerad
1976.50 anstillningsdr.

Gadde, Elis, NVK 2,
fddd 3l maj l9l l.
Pensionerad3l maj
1976.25 anstlllningsLr.
Johansson, Allan,
Pl0, fddd 2l maj
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
mE 1976. 4l anstillningsir.

Elfstrdm, Uno,YT
28, fddd 29 juni l9ll.
Pensionerad30 juni
1976.50 anstflllningsAr.

Gustavsson, Filip,
NVP, fddd 6 maj
l9ll. Pensionerad3l
maj 1976. 25 anstdllningsir.

Hellstrdm, Srgne, RE
8, fddd 15 april 1911.
Pensionerad30 april
1976.39 anstillningsAr.
Johansson, Holger,
MAK 30, fodd 6 maj
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
maj 1976. 39 anstiillningsAr.

Gustavsson,Olov,
Ericson,Sven,VT,
RM 72, fodd 5 maj
fodd 27 maj l9l l.
l9ll. Pensionerad
3l
Pensionerad3l maj maj 1976. 47 anstiill1976.48 anstellnings- ningsAr.
ir.

Hjort, Nils, VT 303,
fddd 20 augusti1910.
Pensionerad23 juni
l9'l 6. 34 anstiillningsAr.

M

Jiilmeryd, Ragnar,
MSK, fddd 22 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976. 28 anstiillningsAr.

GF och KBTF
CF i Bofors har ocksi utitriktad
verksamhet. Man friimjar koncerngemenskapenbl.a. genom gemensamma
trtiffar med CF-representanter for
dotterbolagen. Samarbete sker ocksdi
med ovriga Viirmlandsforetags lokalavdelningar bl.a. Uddeholm, Billerud
och KMW. For val av representanter till CF:s fullmiiktige utgcir Viirmland en siirskild valkooperation. Sten
Bjuring tir Bofors-avdelningens man i
fullmiiktige.

Eriksson, Bdrje,
KPT, fddd 14maj
l9ll. Pensionerad
3l
maj 1976.37 anstdllningsAr.

Hallberg, Gdsta, vKY
fddd 6 maj l9l l. Pensionerad 3l maj 1976.
35 anstillningsAr.

Jansson, /van, RN
52, fddd 27 januari
1 9 1 3 . P e n s i o n e r a d3 l
maj 1976. 25 anstiillningsAr.

Karlsson, Osten, YP
60, fddd l0 mars
1912.Fdrtidspensionerad 30 juni 1976.
4l anstillningsAr.

Fcireningen har alltsi under 6rens
lopp fitt en alltmera facklig inriktning. Rent intressebetonade aktiviteter f6rekommer dessutom ocksi lokalt
genom Karlskoga Bergslags Tekniska
Fdrening, KBTF, vars medlemmar
har teknisk yrkesinriktning eller stort
tekniskt intresse. Man tycker att de
bida organisationerna i viss mirn kompletterar varandra i sina verksamheter.
Medlemmarna iir i mdrngafall gemensamma. CF tar alltsd hand om de fackliga spdrsmdlen och KBTF fir svara
for tekniken.

Fredriksson, Fredrik,
vM, fddd 28juni
l9ll. Pensionerad
30
juni 1976.49 anst{llningsAr.

Hommarbdck, Ingvor, YT 38, fddd I
april l9ll. Pensionerad 30 april 1976. 47
anstdllningsAr.

Johansson, Albin,
MRK 20, fddd 29
april l9ll. Pensionerad 30 april 1976. 39
anstillninsAr.

Lorsson,Gaslat FAS
20, fddd 26 maj l9l l.
Pensionerad31 maj
1976.13 anstiillningsAr.
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Karlsson,Gunnar,
SDL, fodd 22 april
1917.Pensionerad3l
juli 1976.43 anstlllningsAr.

CF - Bofors viird for
koncernkonferens
Den 3 juni anordnade CF:s lokalavdelning i Bofors en fdrsta kontaktkonferens med representanter fcir CFgrupper vid de Ovriga koncernfdretagen. I konferensen deltog Lennart
Olausson, NOHAB, Rolf Dahlin,
UVA, SAren Edelton, LIAB och Roland S(illemork, Akers. Dessutom deltog styrelsen fdr CF:s lokalavdelning
pe programmet
stod bl.a. Bof-grs p..rorraipolTtik, a;;
nya personalhandboken,- organisa_
tionsfrigor fdr fciretagsnamndei,sam_
verKanslragor mellan koncernf6re_
tagen.

SIFaktuellti host
Efter en tid av sommarstiltje iir
det dags att 6ka tempot igen. Ldnefdrhandlingarna skall slutfdras, fcirhoppningsvis med gott resultat. Likasi nomenklaturfcirhandlingarna. Diverse fackliga studier skall genomfciras. De stOrresakerna i det sammanhanget iir dels att fcirbereda oss fcir
den nya lagen om "Medbesttlmmande i arbetslivet" och dels en minikurs i
lOnepolitik. En annan stor sak iir den
nodviindiga
omorganisationen ay
klubben. Vi miste hiinga med i fdretagets svAngar fcir att fi det hela- att
fungera sd smidigt som mojligt. Arsmdtet genomfcirs i vanlig ordning vid
mdnadsskiftet oktober-november.

Kilstram, Bror, YA,
fddd22juli 1911.
Pensionerad3l juli
1976.43 anstillningsAr.

Lundgren, Mql, MRK
21. fddd 22 november
1917.Pensionerad30
juni 1976. 29 anstellningsAr.
Nyberg, Vitolis, YA
30, fodd 4 juni l9ll.
Pensionerad 23 juni
1976.38 anstillningsAr.

Ottosson, Rudolf, YT
28, fddd 23 maj l9ll.
Pensionerad 3l maj
1976.39 anstflllningsAr.

Svedberg,Sixten,
W20, fodd 15 april
l9ll. Pensionerad9
april 1976.48 anst{llningsAr.

Lindberg, Gunnor,
ME 20, fddd 6 april
l9ll. Pensionerad29
april 1976.43anst{llningsAr.
Lindgren, Gunnar,
NCK, fodd 27 maj
1911.Pensionerad3l
maj 1976. 43 anstlllningsAr.

Nygren, Herbert,
VM 43, fddd 9 februari l9ll. Pensionerad
23 juni 1976. 48 anst6llningsAr.

Qvick, Alvar, SAE,
f6dd l6 november
l9ll. Pensionerad30
juni 1976.50 anstillningsAr.
Sjdgren, Anton, PA,
fddd I augusti l9ll.
Pensionerad
3l juli
1976.50 anstillningsAr.
Lundqvist, Gwtav,
KAP, fddd 23 maj
l9ll. Pensionerad
3l
maj 1976. 42 anstillningsAr.

Nygren, Sture, PlO,
fddd23juli 1913.
Pensionerad30 april
1916.19 anstillningsAr.

Sdderberg,Berndt,
RM, fodd 6 juli l9l l.
Pensionerad 30 juni
1976.20 anstdllningsAr.

Tenhunen,Ilmari,
MSK 85, fodd 23 juni
1941. _Sjukpensione
rad 2 maj 1976. ll
anstlllningsAr.

Debattglad
LO-kongress
Arets LO-kongress var ovanligt debattglad skriver tidningen Metallarbetaren, som konstaterar att den sannolikt ocksi var den mest debattfyllda i
LO:s historia.
1976 drs upplaga av LO-kongressen
hade 661 motioner att behandla. 236
debattinl2igg gjordes varav 58 av Metallare. 23 f6rbund av LO:s totalt 25
deltog i debatterna.

SjAgren,Harry,ME,
fddd l3 augustit9t2.
Pensionerad
3l iuli
197.6.49 ansteliningsMagnusson,Sven,
MH 30, fddd 16 april
l9ll. Pensionerad30
april 1976.34 anstflllningsir.

'"r:
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Siffrorna kan jtimf6ras med 1956
6rs kongress da LO bestod av 44 fdrbund som tillsammans liimnat ll7
motioner och vars representantergjorde 129 debattinliigg. Metall svarade
den gdngen fcir I 5 .
Storsta antalet motioner behandlade
LO:s organisationsplan och stadgar,
totalt I l3 motioner. Ldnepolitiken
togs upp i 46 motioner och arbetsmilj<in i 63.

Vahlgren, Bertil, yT
21, fddd 16 januari
1913.Fdrtidspensionerad 30 juni 1976.
48 anstflllningsAr.

Ohlsson,Ivar, YT 2l
fddd 5 juni l9l l.
Pensionerad30 juni
1976.49 ansttllnings6r.

Sundell, Holger, YP
30, fddd 8 april l9ll.
Pensionerad30 april
1976.4l anstlllningsAr.
Nilsson,Gdsta,RU
641,fodd 25 maj
l9ll. Pensionerad3l
maj 1976.39 anst|llningsAr.

Olsson,Olof,MH
Ahbeck, Atvar, KKO,
U. f$dd 27 november fddd ll mars 1913.
1910.Pensionerad27 Pensionerad 30 juni
november1975.36
ln6. 24 anst{llningsanstlllningsAr.
dr.

Zakoriasen,Elsa,
NVP 6, fodd 7 juli
1916.Fdrtidspensionerad 3l maj 1976.
l7 anstdllningsAr.
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Boforsaretrea
blandbruksgolfare

vilken kom tvia i klassH50. I som- RATTELSE
maroredani juni hadeinbjudningarna
Tyviirr har det i forra numret av
tydligen svArt att ni de rtitta adres- B-PILEN insmugit sig ett par felaksaterna.
tigheter. Ratt skall vara riitt.

Miistgrskapet vanns nu av BOGunnar Agren, NFC och Bengt
Nordell, RK, har visat sin klass inom FORS-AKERS pi nigot som snarast
golfsporten. I tlivlingen Bruksgolf som kan karaktiiriserassom WO. Man ser
den hiir gingen spelades Pi Udde- dock fram emot stOrredeltagarantal
holms 36-hilsbana placerade sig paret till niista 6r di BoFoRS i Karlskoga
som trea med en si liten marginal lovat att arrangeratiivlingen.
som tvi slag frin segrarparet, som
Klassegrare, samtliga frirn BOkom frin Sandviken. Totalt deltog 40
FORS-AKERS:
lag i Bruksgolfen.
Den tredje platsen gav ett stAtligt
vandringspris som dtirmed blev det
fOrsta golfpris som tagits hem av ett
BoforsJag.
_

Klass H2l
Klass H35
Klass H43
Klass H50
Klass H56
KlassD35

:
=
=
:
:
=

tid
KalleMalmgren,
tid
Leif Jedar,
BertilAndersson, tid
LennartPettersson, tid
tid
Alvarlovgren,
GunneJohansson, tid

2.57.31
l 18.30
1.00.47
51.15
1.02.07
1.53.20

KoncernmesterskapViil mott till ntista 6r!
i orientering
Ldrdagen den 2l augusti hade korPklubben vid BOFO'RS-AKERS inbjudit till koncernmiisterskap i orientering. Man sprang pi tv6 banor, 7 km
(klassH2l och H35) och 4,5 km (Klass e r n aH 4 3 , H 5 0 , H 5 6 o c h D 3 5 ) i . e t t
vackert scirmlandslandskap niira Anhammar. Banorna bedomdes som
svira.
Tiivlingen hade endast samlat {9 deltagare, varbv endast en utanfdr Akers,
nahfigen Harry Valdmaa frhn UVA'

OlleRobin
Korpsektionen
BOFORS-AKERS

Passagerarensom pi en station i niirheten av London rusade ut och sokte
upp konduktOren:
- Kom och hjiilp! Det iir en karl i
vir kupe som har blivit vriden. Han
tror att han iir Napoleon.
- Det got ingenting, sa konduktciren. Niista station iir Waterloo.

Labbsand fdrfogar idag inte over ett
markomrAde som iir 500 m'. Ytan iir
mingdubbelt st0rre som den uppmtirksamme liisaren troligen redan fcirstitt.
Siffran skall vara 50 000 m'.

Naturligtvis iir ocksi SIF representerati den arbetgrupp som
svarar fdr uppfciljningen av
Karl-Erik
Stressunderscikningen.
Brednert iir SIF:s man.

Tryckfelsnissegjorde oss den iiran.
Till Metalls suppleant i bolagsstyrelsen utsigs Sven Norlin och inte som
felaktigt uppgavsSvenNordin.
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Brukspojkarnafor till Surahammar
Brukspojkarna har ocksd den
hrir sommaren, gjort en resa till
ett annat bruk. Resmdl den hrir
gdngenvar Surahammar. Solweig
Gustavsson,fhrestdndare pd Boforsgdrden har s(int oss ett "resebrev".

{

I

Solweig Gustavsson

Brukspojkars klubb rir en exklusiv sammonslutning ov f.d.
boforsare.Brukspojkar. Sammanslutningentir exklusiv i den bemtirkelsen att samtligo medlemmar
verkligentir po.ikar av bruket.

Vi avreste frin Karlskoga redan
tidigt pi morgonen. Viidrets makter
sig ut att vara pi vir sida och solen
tittade fram mellan molnen. Efter en
kort paus efter viigen var vi framme
i Surahammar.
Vi inledde besciketpA Bruksgirden
diir vi bjcids pd kaffe med dopp. V6r
viird fcir dagen var Bruksgirdens fcirestindare Per Nygren, som hiilsade
oss viilkomna och beriittade om vilka
anliiggningar och platser vi skulle besdka under dagen. Spennarehyttan i
Norberg ca fyra mil norr om Surahammar stod forst pA programmet.
PA grund av det stora deltagareantalet fick vi inte gd in i hyttan utan
istiillet 6kte vi runt med bussarnainom
omrAdet.

t

I
I

[.^

TvA pensionerade hyttarbetare var
guider och beriittade pA ett mycket
trevligt satt om hur man arbetade inom hytt- och gruvomridet. Bl.a. iir
masugnen diir man smiilter "Norbergsmalmen" kiind for l6ga fosforoch svavelhalter.Malmen dr, tack vare
sin renhet, ett liimpligt utgingsmaterial fcir framstiillning av det tackjiirn
som vidarefdriidlas i Surahammars
stilverk. En del av tackiiirnet fraktas i
flytande form i speciella behillare
och dito jiirnvdgsvagnar de fyra milen
ner till Surahammar, dtir stiilverket
tar hand om det for vidare fciriidline.
Fyra transporter per dag hinner min
med. Det som inte gir it i Surahammar blir till tackor som stiliestill kunder och en del liiggespA lager.
I Norberg fick vi ocks6 se ett sammalt gruvschakt frAn den tiden dd
berget upphettades genom eld och sedan avkyldes med vatten varisenom
spriingningdstadkoms.

Lunchen, som Surahammars bruk
bjod Brukspojkarna pa, intogs p6
Viirdshuset Engelbrekt i Norberg.
Kommunalordf0rande Ivar Herlin d€ltog under besciketoch beriittade om
Norbergs kommun. Pd Aterviigen till
Surahammar stannadevi till vid hyttan
i Angelsberg diir direktor Hortin,
frin Griingesbergsbolaget, tog emot
och visade den gamla hyttan med anor
sedan6rhundraden.
Pi eftermiddagen besokte vi Surahammars bruk och besig det nya stalverket diir OBM-ugnen var installerad.
Vi togs emot av stilverksingenjdr
Nils-Gunnar Tviksta, som fick igenkiinnande nickar frin flera av pojkarna, eftersom han hade arbetat 17 dr
inom AB Bofors i Karlskoea. Han vi-

sade runt i stilverket, men dessfcirinnan fick vi se en modell av detta. Det
ha1 varit i drift endast tv6 ir och det iir
det enda i sitt slag i Sverige och det
fcjrsta i viirlden som frdn grunden
projekterats f6r den sd kallade OBMprocessen.

Diirefter Aterviinde vi till Bruksgir_
den, dar fiirgbilder frdn Bruket visides
och kommunalridet Ahtstam talade
om verksamheten inom kommunen.
PA ett sympatiskt siitt skildrade han
hur kommunen utvecklats. Vi avsluta_
de besriket i Surahammar med att
dricka kaffe.

Som tack for en trevlig dag 0verliimnades blommor till per Nygren
och gi'rdens husmor. Hilmer Reinholdsson passade ocksd pi att overliimna presenter till Boforsgirdens fcirestindare, assistenst och
husmor
som tack for den gingna terminen.
Diirefter var det tid f6r hemfiird
efter -en jobbig men intressant dag.
Vid Aterkomsten till Karlskoga giJk
Brukspojkarna hem fdr att- samla
krafter till hcisten, di Gamla Brukspojkars klubb startar verksamheten
med att fira 25-irsjubileum.
Hdlsningar Solweig

Att reso ger aptit. Brukspojkar i "matfaten" pd vdrdshuset Engelbrekt
i Norberp.
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NOBELI

KARLSKOGA
SommarensNobelutstiillningi Karlskoga "Alfred Nobel vetenskapsmaningenjdr" har till dagens datum besdkts av i runda tal 7 000 personer.
Turistintresset fdr utstiillningen och
ver mest berdmde man ocksi utanfdr
landets griinser har varit stort i allmanhet och pifallande stort fran vara
tyska turister.

Nytt sprdngdmnesgjuteri
ger fiirbdttrad arbetsmiliii
AB Bofors har beslutat att uppfdra
ett nytt sprzingiimnesgjuteri inom
sitt industriomrAde vid Bjdrkborn i
Karlskoga. Processtekniskoch byggnadsteknisk projektering pigir och
markarbeten kommer att pebdrjas under september mAnad. Arrltiggningen
beriiknas successivtkunna tas i bruk
under 1978 och vara i full drift under
t979.

Vid projekteringen av fabriken har
tilliimpats modet naste skyddstekniska
principer, och erfarenheter frin inoch utland har beaktats. Cenom uppdelning i sm6rre enheter och mdjlighet till fjiirrstyrning och sAsminingom
aven automatisering har skyddsnivdn
vasentligt hojts i fdrhillande till nuvarande standard. De tunga arbetsmomenten kommer s a s helt elimineras av transportsystem som sammanbinder de olika enheternamed varandKARLSKOGA - NOBELSTADEN
ra, kompletterade med rationella arUTSTALI-NINGEN1976
bets- och lyftredskap. VAr milsiittTurblbvrln - Folker Hus, Centralplan, K.rbkoga
ning iir att vasentligt forbiittra arbetsDen bilden kompletterades pa ett miljdn iiven i gjuteri- och svalningsOprnider: s.pt-okt va.d r3 19
l6rd./$nd.
l0-14
fint siitt av Sigvard Strand som i sitt lokalerna.
anf6rande beledsagat av bilder ocksi
Spr5ngiimnesgiuteriet Ar i fdrsta
tecknade en bild av miinniskan AIhand avsett f0r tung artilleriammunifred Nobel - ett omrede som tidigare tion. I anliggningen sker tillverkningsberOrts ganska litet i officiella sam- momenten kommer att sas helt elimimanhang.
neras av transportsystem som sammanbinder de olika enheterna med
varandra, kompletterade med rationelDisponent Claes-Ulrik Winberg l6tarbets- och lyftredskap. Vdr mAlD Vad vet Du som idag iir tade pA fdrliten runt Bofors planer la
sattning dr att viisentligt fdrbattra arelev i grunskolans drskurser med Alfred Nobel. Ett Nobelmusdeum betsmiljdn iiven i gjuteri- och svali Karlskoga skall vi ha. I ett levande
sex och dtta eller gymnasie- forskningscenteruppbyggt runt Altted ningslokalerna.
skolans drskurs tvd om Al- Nobel, ett centrum i hans gamla hem,
Bjdrkborns Herrgird. Ett vetenskapfred Nobel?
centrum i Alfred Nobels anda som
skall vara verklighet infdr 100-ArsD Ar Du en av de ca 7000 dagen av hans d<id 1996. De aktivitdtBOFORS-NOHAB i Trollhattan har
som under sommoren be- er och de initiativ som nu tagits och
kommer att tas ar ett arbete fdr
erhillit order frin SJ pi ombyggnad
sdkt Nobelutsttillningen sd som
malsattningen
ett Nobelcentrum i
och renovering av 25 st elektrolok
vet du mYcket.
Karlskoga1996.
typ Du2. Ordern iir en fortsiittning pA
en tidigare bestiillning pi liknande arbeten avseende27 st Malok. Av dessa
D Eller iir Du en av dem som
27 lok har 15 st leverats.
.
avser att se utstiillningen
Temat fdr uppsatstavlingen dr AlGenom dessa nroderniseringar av
s o m p d g d r t o m o k t o b e r fred Nobel och di glrna med nigon 4ldre lok fAr SJ lok som ger f6rare
anknytning.
lokal
mdnad. Diir kon Du fd en
och underhillspersonal avsevart fdrbattrad arbetsmilj6. Ftirarhytterna blil
En jury utvald av de tre huvudar- dragfria och tystare och maskinkomrangorerna Skolan, Nobelkommitt6n
ponenter blir littare Atkomliga fdr
Uppslag ocft id6er fdr att delta i och Bofors beddmer de inliimnade bi- underhAllsarbete. Samtidigt minskar
den uppsatstavling som skolstyrelsen dragen.
underhAllsarbetet totalt genom infdri samiibete med Nobelkommitt6n.
andeav nya komponenter.
De tre basta uppsatsskrivarnai varje irskurs har pris att vanta - en
Dessa bestillningar inneb?ir en vfllInitiativet iir en f0ljd av intresset Stockholmsresa med besdk pi Nobel- kommen fdrsttrkning av belflggningen
fdr utstallningen "Alffed Nobel, ve- stiftelsen. Resansker pi Alfred Nobels pi montageavdelningen och ber?iknas
ge arbete et ett lO-tal mont0rer.
fddelsedagden 2l oktoberl
tenskapsmanoch ingenjdr".
Utstiillningen som fick sin hdgtidliga
av
invigning den 12 juni i niirvaro
'Ieknrska
bl.a. dir. Sigvard Strand,
Museet och landshdvding Harald
Aronsson, ger en intressaot expos€
6ver Alfred Nobels vetenskapliga arbete. Manga, minga uPPfinningar, Pi
omriden som tidigare inte fcirknippats med hans verksamhet, fir hiir sin
presentation. Inget omrede var den
store mannen och hans medhjiilpare
obekant.

SKRIVUPPSATS
OM ALFREDNOBEL

GAMLALOK
BLIRSOMNYA

raduryllas.

Bifagatill B-pilennr 4176

Stressundersokningen
innepa andravarvet

Ryckigheti produktionenvar andra
negativaupplevelser.Veckovisainformationstriiffar med berOrd personal
kan vara en lOsning.Triiffar dA man
frAn arbetsledningeninformerar om
beldggningssituationen.Information
skaparfdrstielse,ansig grupperna.

Vi har nu startatett tdnkanderunt de hdr frigorna, lod summesom ocks6var det forsta steget
ringenav det forsta stresseminariet
i jobbet,
En summering Den psykiskapAfrestningen
i det fortsattaarbetetmed Stressundersokningen.
och dd sirskilt pi VN-avdelningarna,
som exaktsdgervad manonskarn5.
var gruppernai stort sett eniga om.
Men ansig detta bero pi bristande

En oppen diskussion,vana att prata om problemoch positiva information om de sprtingiimnensom
vilka orsakernaiir och hur man skall man dagligenarbetar med. En introupplevelserp5 arbetsplatsen,
problem.
De svarenger inte Stressunder- duktion och information om hur deskommatill rdtta med ev
sa fungerarskulleavhjiilpa stora delar
De
kan
barade anstdlldage.
sokningensforstarapport.
av de problemen,ansigman.

iir de forum som skallfolja upp
SAKO-och SAMKO-grupperna
De fysiska pifrestningarna beror
ginger p6 enformiga arbetsminga
p6
De
arbetsplatserna.
rapdiskussion
de
enskilda
och stimuleratill
porterari sin tur till den bildadearbetsgruppen
som har att vidare- stiillningar i kombination med tunga
arbetsuppgifter.
behandlade synpunktersom givits.
Gruppernamenadeatt en viss r0rlighet i arbetsuppgifternaoch pausgymnastikkunde hjalpa en bra bit p6
viigen.
Gruppdiskussionernavar fria och
lustenatt prata var stor. Problemi arbetet och hur komma tillriittta med
dessablev de centralafrigorna, som
kom i fcirgrundenfcir problem utanfdr jobbet.

Ett f6rsta sidant sammantriide
hOlls strax fdre semesterndi SAKOgrupperna fdr VA och VN samlades
till ett heldagsseminariumfOr att diskutera de egna avdelningarnasattityder.
Svaren iir pi inget siitt entydiga
liksom i undersdkningen.Vad som iir
bra eller en tdnkbar ldsning pi ett
problem pi en arbetsplats6r kanske
helt oliimplig pi en annan eller inget
problemalls.

Hiir under det fdrsta stresseminariet
upplevdeman som si ofta annarstiden blev fcir kort. Man for hem med
en Onskanom fortsatta diskussioner.
Kvinnornauppleveribland en s6mre Och si skall det vara. Diskussionen
kontakt med arbetsledningen
som i sin skall fdras f6rhoppningsvismellanalla
tur upplever kvinnorna som "svira- berdrda. Synpunkternaskall fOrasvire". En attityd som kan bero pd rlids- daretill
SAKO- och SAMKO-grupperla och osikerhet.
na som rapporterartill arbetsgruppen
sina svar pi uppf<iljningenav underBeror den bristandekontaktenmed s0kningen.
pi att den idag har en
arbetsledningen
Vi har nu startat ett tiinkande runt
alltfdr stor del "pappersarbete" och
diirmed inte hinner ha och ta kontakt de htir frigorna, lod summeringen.
Det iir vad stressundersokningen
vill
medsin personal.
istadkommai sin andraetapp.

Det var nigra av de synpunkter
Men de fortsatta diskussionerna som de sex arbetsgruppernalade pi
skall sA sminingom kunna ge svaren. frigan om arbetstakt och kontakt
De samladeerfarenheternaskall tala med niirmaste arbetsledning. Uppom dem.
levelsersom 6r cimsom positiva och
cimsomnegativa.Upplevelsersom iir
Ar det si att man driver pi sig sjlilv olika mellankvinnor och miin.
i arbetstakten fOr att hilla ackordet
och f6r att fA tid 6ver till ett lugnare
arbetstempo under eftermiddagarna.
Den monotoni som vissaav de beVill man genom en alltf6r hOg arbets- rorda siiger att de upplever i jobbet
takt gardera sig f6r ofOrutseddahiin- kan "botas" med job-rotation, byte
av arbetsuppgifter,ans6gvissa grupdelserunder dagen.
per. I andra grupper ansAgman att
Ar det ocksi si att kvinnorna upp- man fick byta arbetsuppgifteralltfOr
lever ett mindre stdd frin arbetsled- ofta. Man blev osiikeroch kinner ett
ningen in miinnen. Beror det pa att tryck pi sig frin mera rutineradearbetskamrater.
minnen pratar sammasprik.

Bofors-NOHAB iir ett av de f0retag
som tecknat sig som medlemmar i
landetsforsta Luftvirdsf0rbund, som
fitt namnet Viinersborg-TrollhiitteregionsLuftvirdsforbund.
Den bdrandetankeni Luftvirdsfdrprovtagningar
bundetiir gemensamma
fdr medlemmarna,kommuneroch'industrier i regionen.Kostnadernablir
mindre 6n om varje industri och kommun skulle betala var fdr sig. Man
hyr gemensamtinstrument och utfdr
basundersOkningar
under en tid av i
fdrstahand tvi ir. En trolig utveckling
diirefter iir att antalet instrument kan
minskas.
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68 445kr i beloningar
for l2torslagvid NOHAB
Fdrslagsverksamhetenvid Bofors om ny metod frir arborrning av ledNOHAB har tagit ny fart. F0rslagen skeneringar.
iir minga i jlmfOrelse med tidigare
Tidsncidinfcir en leveransf6dde den
och diirmed ocksi belOningarna,siiger
utredningsmannenHans Gustafsson,, iden till fOrslaget.
som nu arbetar pi halvtid med f<irI I 125kr fir Arne Lantz fdr sitt f6rslagsverksamheten.
slag till verktyg och ny metod for rcirFdrslagskommitt6n hade vid sitt dragning till lok T44. F0rslaget inneandra sammantrdde f0r iret 19 ftir- b6r en tidsbesparingmed 30 arbetsslag att behandla. 12 av dessagodkin- timmar per lok.
des och belOnas med sammanlagt
l0 524kr, enligtberikningsformeln,
68 445 kr. Tvi bordlades fdr ytterlifir Nils "Krigarn" Hallqvist och Sigareutredning.
gurd Hiiger fOr sitt fOrslagtill att biittStdrsta beloningen den hir gingen re hantera avfallssanden vid sandfick Rune Bengtsson, beredare och bliistring.
tj6nsteman.Han belOnasmed 16 770
kr fcir sitt f0rslag till f6rbiittring av
tvtirstycken till dieselmotor. Fiirslaget
Och slutligen fir Evert Holmberg
6r en ny- och omkonstruktion, som 9 625 kr fdr sitt 26:e beldnadefOrslag
innebiir att styckenagjutes istiillet f0r om tryckvakt fdr kylvatten vid svetsatt som tidigare utarbetas ur sting- ning. Forslagetinnebir i korthet att di
material.
kylvattnet p g a tekniskt fel inte.liingre tillf<irs vid svetsningen sA bryts
12 920 kr delar Sune Augustsson strOmmenautomatiskt varvid fortsatt
och Tommy Tellskogpd for sitt fOrslag svetsningiir om6jlig.

lckehdlsovidliga
Genom en artikel i Industritjiinstemannen nr 10/1975 fdstes uppmiirksamheten pi anvdndning av kopieringsmaskiner, som anvtinder kopieringsv6tskanIsopar G, vilken eventuellt misstiinktes kunna framkalla eksem.FOr att utrona i vad m6n sidana
farhdgor vara befogade, utsdg Centrala skyddskommittenfdr kontor och
laboratorier en arbetsgruppbest6ende
av doktor Olof Perey/OPH, Gdran
Frykskog/RY-l och Arne Lundgren/
FAT-3 och som fick i uppdrag att undersOkafOrhillandenavid Bofors.
-

Av utredningen kan dras den
slutsatsenatt jag icke fitt beliigg
frir att SAVlN-kopieringsmaskinen skulle pd nigot sdtt vara
hiilsov6dlig
Utover denna utredning har virt
huvudskyddsombud Karl-Erik Brednert'\,arit i kontakt med Yrkesinspektionen i Orebro. Han fick diirvid beskedet, att inga som helst larmraPporter foreligger frin Yrkesinspektionen n6r det gbller hir avseddakopieringsmaskiner.
FOr att.i storsta mdjliga utstrSckning eliminera eventuella besvir vid

VISSTENI ATT
-

Utbildningsverksamheten1975omfattade 4730 boforsare som deltog
i 260100 elevtimmar, varav
231658 timmar pi arbetstid fOrdeladepL515kurser.

-

Utbildningskostnaden, exklusive
lOner, f6r samma ir uppgick till
7.507.00kr

-

Det system for utsattningsplanering som utarbetatshar resulterati
individuella utbildningsplaner f6r
drygt 70 9o av tjinstemlnnen.

-

40 invandrare fullfdljde den lagstadgade undervisningen om 240
timmar svenskafdr invandrare.

-

Under hOsten1976bOrjade100invandrare sin utbildning i svenska
enligt ny studieordning.

-

Drygt 300 Boforsare liist nigot av
sprdken engelska,tyska eller franska pi arbetstidoch pi fritid.

-

Vi silde utbildning externt fdr
978.000kr till Kommunen, AMS
och andra foretag. Bl.a. har kranoch truckfdrare utbildats fdr KMW
Volvo-Arvika och Lesjdfors.

anviindning av SAVIN-maskinerna
uppmanas alla att iakttaga god hygien vid hantering av kopieringsvtitskorna.
DiirutOver uppmanasalla som misstdnker nigon form av p6verkangenom
anvtindningav dessamaskineratt scika
kontakt med fciretagshiilsovArden
for
undersOkning._
-

-

106957timmar av det totala antalet interna utbildningstimmar bestod av teoretisk utbildning och
att drygt 50000 timmar avsig intern praktisk utbildning.
Utbildningen pi Industriskolan
omfattat 119370 elevtimmar. Antalet kursdeltagare har varit 736
varav 175kvinnor.
Av den genomf0rda utbildningen
avsilg779o verkstadsteknik,15 9o
jirnbruksteknik och 8 9o transportteknik.

deras ridliga ingripande i samband
med tvi br?inderinom VA i bOrjan av
t976.
Vid brand iir alla skyldiga att hjiilpa
till. Det iir dock fi av osssom 6r rustade att samlaihop ossfcir att handla. Ni
Beltiningartill
har riiddat bide pengar och arbets" B er gsm dn"
tillfillen, sa Ake Ahrell som framforde f0retagets tack till de r6dliga
Vi var de forstasom hadesk PVC"bergsmdnnen" Folke H00g och
briinder. Jag har haft forminen att Bernt
Larsson, som ingrep och sliickte
Det
20
6r.
kiinna er tre under drygt
maskinbrand
en
i VA 32 och Gunnar
var ingeu tillflillighet och inte f6rvin"Plurran" Anderssongjorde samma
blev
handlagda
briinder
andeatt dessa
rddligaingripandevid en maskinbrand
pi ett si fOredomligts6tt.
inom VA 22.
F0rutom de uttalade tacken fick
Si sa Hjalmar Ogren i sitt tack till
trion Gunnar "Plurran" Andersson, trion var sitt presentkortsom ett synBernt Larsson och Folke HoOg fdr bart tack.

