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Medbestdmmandelage
vad innebdrden Fiir Dig, mig och oss ?
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Ledarreportaget dgnas
den hiir g6ngen 6t Lag om medbestdmmanderdtt. Den lag som
trdder i kraft den 1 januari 1977. Lds vad sektor Nobel's foretagsrriimnds arbetsutskott
anser, vilka forvdntningar man har, vilka
fordndringar man tror
att lagen kommer att
i n n e b d r a ,h u r m a n f o r beredersig...
Del6rsrapporten, den
redovisekonomiska
ningen for 6rets 6tta
forsta mdnader har nu
presenterats. B-Pilen
utvecklar
rapporten.
Hur har Bofors klarat
sig i den iigkonjunktur
som dr gemensam for
viirldensindustrilai
nder?
Arbetsplatsreportaget
kommer den hdr gingen frin hdrdverket.
N i l s C a r b o n n i e rg e r e n
kort presentation av
den nya medbestiimm a n d e l a g e n ,l a g e n s i n nehdll i ett lettlast sammandrag med betoning
p6 de punkter som kan
angi Dig direkt.
Bofors kopte strax fore
semestern tva elektronikforetag i USA. BPilen presenterar dess
verksamhet och hur
man i USA upplever att
bli Boforsare.
Och som vanligt dgnas
de sista sidorna 6r personalia. Boforsare p5
nya poster. veteraner
som slutat sin tjdnst.
Och Boforsare som
g6tt ur tiden.

Annu ett golfpris
Boforsarna har plagittill igen !

Lds ocks6 om "Sport
med anoch Fritid"
knytning till oss Boforsare.

Gunnar Agren och Rune Persson bevisade den h;ir g6ngen den klass som boforsarna har ocksi pA golfbanan. Paret speladetill sig forsta priset i Klimax Cup
som genomfdrdesi Oxel6sund.
Vi gratulerartill vandringspriset.

Omslagsbilden: Peter Welitschka
fotograferade.
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i srbetslivettrrider i kraft den I
Lagen om medbestcimmsnde
januari 1977.Den syftar till att ge de anst(illda6kat inflytande i
frdgor som beror dem nciraoch dagligenoch att oka den qnstdlldesmdjligheteratt pdverkasin egenqrbetssituation.
Hur f\rbereder sigfAretugsledningen,facket och hur fOrberedsDu ochja7 som onstrilld ?
Vilka fdrhoppningar stcillstill lagen och vilks ev forhdgor
finns fdr denf\rcindrade situationeni arbetslivetefter drsskiftet?
B-Pilen trciffadearbetsutskottetfdr foretagsncimndenvid sektor Nobel ochsammosektorsekonomikommitftfAr aft underen
timma dryfta de sp\rsmdlen. Vad man tror, vod msn anseroch
vad man redanidag vetframgdr av reportaget.

P-O Norberg.' Jag tror inte att den nya medbestiimmande- Gdran Stdhlberg: Lagen siiger ingenting om information till
den enskilde anstallde. Den talar bara om information till
lagen kommer att innebiira nigon revolution Over en natt.
de fackliga foretriidarna. Hur skall vi fd ut vidareinformaJa! tror inte heller att den iir irigonting som vi skall vara
riidda for, om jag dd med vi avser sektorledningen. Vi iir vation till samtliga anstallda? Vi har redan idag en organisation, som gdr rakt igenom med klubbstyrelser och sektionsna att samreda. Lagen stiiller dock ej enbart <ikadekrav pi
styrelser. Frigan blir hur vi skall kunna gora lagen meinformation frin fciretagsledningenssida. Den forutstitter
ningsfylld for den enskilde anstallde.
en meningsfylld dialog. Lit oss diirfor satsa mer pi kommunikation istiillet fcir information.
Rolf Berntsson: Ddr iir vi viil helt overens. Virt arbete miskommer
en
lagen
att
bli
av
te bli att gdra lagens innehill meningsfyllt for den enskilde
Fdrverkligandet
Stdhlberg:
Gdran
process som tar tid. Vad jag ser som den stora frdgan och
anstiillde.
v6ra stora arbetsuppgifter iir att fclra ut lagens innehill
och den nya 6kade informationen pi ett sidant siitt si att Arne Hdgberg.'Det kan finnas de arbetsledaresom iir riidda
den enskilde anstiillde upplever den som meningsfylld. Det fcir att arbetsledarna inte kommer att beh6vas mera. Men
finns forviintningar.
vi har redan upplevt fdrzindringar inom arbetslivet. Kanske ldgen bara dr en anpassningtill de fdrhdllanden vi redan
Vi skall komma ihdg att lagen iir en ramlag. Vad som kom- har. Pi sikt kommer vi nog finna att vissa forandringar
mer att ge de miirkbara fciriindringarna iir de avtal som skett. Men det tror jag kommer att vara foriindringar som
blir resultatet av forhandlingarna.
vi viixt in i.
Nils Nilsson' Vi har redan idag en dialog
ute pi de olika arbetsplatserna,men den
varierar frin arbetsplats till arbetsplats.
Vira arbetsplatseriir olika stora och dessutom geografiskt spridda. Diir det bara iir
en eller tvA kanske tre pd en arbetsplats,
kan det inte vara nigra problem att kommunicera.

Arne Hogberg: Om arbetsledarens forSndrade roll efter det att lagen triider i
kraft finns minga isikter och m6nga
gissningar. Jag tror personligenatt det i
stort sett kommer att ldpa som det gcir
idag. Kanske att vi kan fA mindre "tjafs"
i vissa frAgor om man nu en gdrngfcir alla
klarar ut, tillsammans med facket, att si
hiir skall vi gdra.
B-O Brickman: Det iir minga gdrngerberoendeav person.
V.is..sa
h31 inte fdrmigan att resonera. Vi iir olika som mannlsKor.

P-O Norberg.' Jag upplever inte informationsfr6gorna som n6got problem. Vi har
redan en oppen dialog. Inom den hiir
kretsen har vi forsdkt att vara 10090-iet
oppna.

Ni/s Nl/sson.' Vi har under den senastetiden informerats i
frigor mera oppet iin tidigare. Kanske det iir ett resultat av
att vi vet att lagen finns. Jag tror ocksi att den nu antagna
personalpolitikengjort sitt till. Den tar i vissa avsnitt upp
de hiir frigorna med information.
Hqns Linder: Frin tjrinsternannasidan
finns nog en viss besvikelseinfcir det arbete som idag bedrivs inom vira samridsforum. Det kan vara svdrt att rekrytera
representanter ibland. Kanske att det
arbetet nu kommer att fi en annan fiirg.
Det iir den jordniira diskussionensom dr
den viktiea.

P-O Norberg.' Arne tar upp nigot mycket vdsentligt, niimligen arbetsledarnasstora betydelse. Hiir fir vi frin fdretagets sida se till att dessa nyckelmiin (och kvinnor) ej
"glomms bort".

B-O Brickmar.'Ett stort steg mot medbestiimmandetogs dA
vi fattade beslut om ekonomikommitt6er. Det gav rnojligheter till en annan insyn och okad information.

P-O Norberg.' Genom den 6kade informationen blir fackets representanteralltmer medvetna om fciretagetsproblematik. Detta iir bra. Men samtidigt kan flera "konfliktsituationer" uppsti, diir Ni pi grund av okade kunskaperej
enbart kan bevakaden enskildemedlemmensintressen.
Gdran Stdhlberg: Vi iir valda. vi har fitt
ett fortroende. av vira kamrater. Det
kan aldrig bli en konflikt. Jag vill inte
medverka till att "kdra 6ver" nigon enskild kamrat. Vi har redan nu en "tvist"
s o m g d l l e rt e x o m p l a c e r i n g a r .

Rolf Berntson: Jag tror inte heller att
lagen kommer att medfora nirgon storre
fciriindring. Vi har redan nu ett oppet
samarbete. Men jag tror och anser att vi
miste ha en viss framfcjrhillning, att vi
pi fdrhand forsoker klara av en rad
mindre frigor som vi vet kommer upp,
si att vi inte sitter med en massafdrhandlingsfrigor di lagen triider i kraft.
Gorsn Stdhlberg: En friga som jag kan tiinka mig kommer
att bli fdrem6l fdr forhandline fdr avtal iir friean om en
personalkommitt6.
C-G Olsson: Den dppnare attityden och okad information
har vi redan - vissa av vira sammantriiden borjar med
15-20minuters genomgdngav marknadsliiget.En sddan information miste ge biittre underbyggdabeslut. Men ocksir
en 6kad fcirstAelse
fcir problematikeni stort.

B-O Brickman: Arbetet i ekonomikommitt6n fungerar idag som jag upplever
det viildigt bra. Men viir roll iir ju inte
bara att lyssna. Vi har ocksi mycket att
komma med.

Rolf Berntson: Yad som ndrmast planeras for foretagsledningens folk och fackets representanter ar ett tvidagarsseminariumi arbetsrdtti bolagetsregi. Dessutomhar tidigare skett visscentral information.
Hsns Linder: SlF-klubbens kansli i Bofors planerar en utbildning for vira funktioniirer. En central konferens har
redan hillits. Personligenskall jag vara med i det seminarium som OPU arrangerari Arbetsriitt.

P-O Norberg.' Den nya lagen skrdmmer som sagt inte. Men
Arne Hdgberg.' Inom SALF har vi tillsammans med PTK
den fdrutsiitter - precis som vi har pA sektor Nobel och TCO haft vissakonferenserom lagen och fordndringar
starka lokala fackliga representanter,som inte accepterar
i arbetslivet. Jag skall sjiilv gi en tvAdagarskursi OPU:s
"fjrirrstyrning", fr6n Stockholm. Kan vi bara samarbeta regi
dar ena dagen Agnasat arbetsriitt och den andra ir fcirutifrin vira lokala fcjrutsrittningarsa att vir siirart tillriicklindringar i arbetslivet diir lagen firr sin del. Dessutom har
ligt beaktas kan det forstzirkta medinflytandet utvecklas vi
arbetsledareinom Nobel tillsammansmed Biorn Fornantill nigot mycket positivt for svenSktniiringsliv.
der haft en genomging av lagensinnehill.
B-O Bcickman: Det dr viil snarare tvartom si att vl skulle
vara riidda. Finns det ndrgontingsom 6r sA centralstyrtsom
vira foretagsledningar. Titta bara pi de annonser som
SvenskaArbetsgivareforeningenhar gitt ut med i dagarna.
Vi t\r rddda for fjiirrstyrning.
Hqns Linder.' Fackf6reningarna dr sjiilvstdndigaoch stirskilt inom vart fdretag. Vi har tradition i samarbetsfrigor.
Men jag tror som sagtstidigare att avtalen ger lagen praktiskt innehilll genom avtal som sluts sAviil lokalt som centralt.
Nils Nilsson' Fackforeningar eir viil det mest demokratiska
som finns. En s6'n riidsla kan jag inte forst6. Vi fattar vira
e g n ab e s l u t .
P-O Norberg.' Det iir bra. DA hr vi tydligen lika riidda och
vaksamma pi detta frin bida hill. Och som sagt med fackliga representanterav er kvalitet dr oron obefogad.

I diskussionendeltog: P-O Norberg, sektorchef, C-G Olssor, administrativ chef, Rolf Berntson, produktionschef,
Gdran Stdhlberg, Fabriks, Nils Nilsson, Fabriks, Flans
Linder, SIF, .B-OBiickman, SIF, Arne Hdgberg, SALF.

Utbildning frir MBL
Ca 100-talethandledaref6r undervisningi arbetsriitt och
om den nya medbestiimmandelagen
har till dagensdatum
utbildats centralt inom foretaget. Utbildningspaketet har
utarbetats av Utbildningsavdelningen och Koncernstab
Personal.
Det andra steget tas nu genom att handledarna samlar
mindre grupper omkring sig ute pA viira sektorer f6r att ytterligare sprida information och kunskap om medbestdmmandelagen.

GAran Stdhlberg:Jag tror att vi nAr det som kanske iir allra
Den centrala utbildningen inom Bofors har forutom den
viktigast med den nya lagen. Vi kommer in i diskussionen internt utformade utbildningen kompletterats med extern
pd ett tidigt stadium. Innan besluten fattas. Pi det sattet utbildning bl a den som de olika arbetsgivarefdrbunden
undviker vi en massa onodigt arbete med att forsoka riitta presenterat.
till felaktigheterefteriit. Men det viktigaste - Vi kommer
ifrAn prestigetiinkande,att f6rsvara redan fattade beslut.
Redan pA ett tidigt stadium visadedet sig att det fanns ett
mycket stort behov om utbildning i arbetsriitt. Just arbetsrtitten utg6r till stor del grund for tilliimpning av medbeC-G Olsson: Det iir mycket viktigt. Den stiimmandelagen.Det tvidagars seminariumsom den interjust
o k a d e i n f o r m a t i o n e ng o r a t t v i a l l a k o m - na utbildningen omfattar rignar den forsta dagen At
mer ndrmare de st6rre frdgorna och diir- arbetsratt.Liirare har varit Karl-Uno Lindgren, Lars Wilsigenom lattare kommer till beslut. FrAg- by och Bo Alfredsson.
orna sattsin i sitt sammanhang.Det iir ju
I utbildningen har riven representanterfor tjanstemannainte sir att foretagsledningenhar en speciell dsikt som skall testas. Beslutspro- organisationernadeltagit. Seminarier har genomforts pd
dotterbolag medan andra skall genomfora
cessen iir inget hocus-pocus. Besluten vissa av vAra
faller efter diskussionerut pa ett logiskt seminarier diir har ocksdLovriga fackliga organisationer
tagit del av sammautbildningspaket.
s r i t t .O r s a ko c h v e r k a n .

P-O Norberg.' Inom den hiir gruppen fungerar vi idag mycket bra. Vi har redan som sagtsflera g6ngeren oppen dialog
och vi har en tradition i samridsfrAgor inom Bofors. Men
d e t k u n d e v a r a i n t r e s s a na
t t t h O r av i l k a " i n s t r u k t i o n e r " n i
fatt fran era forbund. Hur ni fdrberederer?
Gc)ranStdhlberg:Vi har sjiilva studeratoch forsokt att satta
ossin i lagensinnehdll.
B-O Brickmqn: Yi fir inga instruktioner stiindigt.

vi arbetar sjiilv-

Rekryteringen av handledare till handledareutbildning
har skett sektorsvis,i fdrsta hand bland arbetsledandepersonal. Varje sektor har ocksd valt sitt eget studiematerial
och sjiilva besteimtomfattningen pA den "breda" utbildnlngen.
Diirtill har centrala informationstrriffar genomforts for
personal i chefsbefattning forutom det tryckta informationsmaterialsom tillhandahillits.
Utover dessaaktiviteter genomfor OPU i samarbetemed
TBV en tiopoiingskurs i arbetsrritt. Den kursen gir pir
kviillstid.

DELARSRAPPORTEN
Vid 19766rs bolagsstdmma
kundt'VD C-UWinbergkonstatera
att hanglddjande
nog underskattatBoforskoncernens
resultatfor 1975iden del8rsrapport
som publicerades
hosten
1975.Bokslutetfor 6ret visadeniimligenatt koncernen1975uppnSddesitt bestaresultat
genomtidernaoch att budgetenfor 6rethadeklarats.
Betriiffande1976framhollsisenaste6rsredovisningen
att resultatetskullebli ldgredn
1975.Vid bolagsstdmman
i majframhollVD att Sretsfyra forstaminaderinte hadeiindrat
den bedomningen.
I sitt tal sa hanbl a att: "Jag skulleidagtro att vi kommerunder100mkr
i resultatfore bokslutsdispositioner
och skattfor 1976".I den del6rsrapport
som nu presenterats"upprepas
denbedomningen.
1976irs faktureringvantasoka med 10 % till omkring1 900 mkr (1.710mkr). Resultatet
efterplanenliga
avskrivningar
samtfinansiella
intiikteroch kostnader
berdknas
bli ca 80 mkr,
vilketdr ndra60 mkr ldgredn 1975da motsvarande
resultatvar 138,6.Till de 80 miljonerna
skallldggaslagerstodmed ca 30 mkr. Resultatet
fore bokslutsdispositioner
och skattforvtint a sd d r m e db l ic a 1 1 0mkrfo r 1 9 7 6n 4 2 ,1mkr ) .
Under6retsSttaforstaminaderhar faktureringen
okat med 11 procent.Ordering8ngen
uppgicktill 1,4miljarderkr (1,81975)och orderstocken
okadetill knappt4 miljarder(3,4irsskiftet1975/1976).
Trots det forsdmraderesultatetkan investeringsverksamheten
under1976betecknassom
osedvanligt
hog. Hittillsi6r har fattatsbeslutom investeringar
tor 213mkr, vartillkommer
forviirvetav de amerikanska
elektronikforetagen
BLH och Dynisco.En stor del av investeringarnaavsersSvdlyttresom inremiljo.
De tunga bitarna i 6rets investeI Tidaholm investerasi ny produktringsbudget iir den nya nitroglycerintionsutrustning fdr armerad plast
krutfabriken och spriingiimnesgjute- och i NOHAB i sand6tervinnins i
riet i Bjdrkborn, som bdda tir investe- gjuteriet.
ringar for cikad siikerhet i arbetsmiljcin
vid sidan av de rent produktionsmiis- S E K T ORERNA
siga fdrbiittringarna. (Se siirskilt reSektor F1rsvsrsmateriel har haft en
portage).
god orderinging. Faktureringen viintas bli nigot hcigre iin fdregiende ir
medan rOrelseresultatetvantas bli av
samma storleksordnine som under

r975.

Investeringsprogrammet innehiller
ocksi ett betydande antal verktygsmaskiner till sektor F, varav flera iir numeriskt styrda. En ny hzirdugn kops
till hiirdverkstaden i Malm6. Proiektavdelningeninom stilsektorn (SP) fir
ett nytt eget hus. I siinksmedjan renoveras 2O-tonshejaren.Avloppsvattnet
frdn valsverk och smedja i Kilsta skall
renas ytterligare, en nddvtindig milj6investering.
6

Den internationella stilkonjunkturens dterhiimtning gir lingsamt. Lageruppbyggnaden inom stilindustrin fdrdrcijer en uppgdng i sAviil marknadspriser som produktion och sysselstittning. Erfarenheter visar att en konjunkturuppging fcir Bofors Stdlsektor
kommer senare tin fcir branschen i 6vrigt. Faktureringen har sjunkit, men
vi har haft en ndgot hcigreorderingdng
for smide och valsar jiimfcirt med
samma tidpunkt fcirra 6ret, dven om
den fortfarande iir lig. Rcirelseresultatet vantas bli kraftigt fcirsiimrat.
For sektor Nobel har en forbattrine
av orderingingen noterats for samtligi

verksamhetsomriden. Konjunkturuppgingen gdr dock lingsamt, framforallt for kemikalier och plastprodukter. Inom Nobel Chematur - Bofors kemiska anliiggningsf6retag rider hog aktivitet. Rcirelseresultatet
torde fcirbiittras nigot trots mycket
kraftiga kostnadsstegringar.
BOFORS-NOHAB
fortsiitter
att
cika sin fakturering som viintat. Den
berdknas Overtriiffa fdregdende drs
med ca 30 9o. Men trots det blir rcirelseresultatet
inte battre iin fdr 1975.
BOFORS-UVA:s orderinging har
iinnu si ltinge varit otillfredsstiillande
ocksi faktureringen ligger pi en ltigre
nivi iin forutsett. Pi grund av uteblivna och i en del fall senarelagdaorder
kommer liiget att fcirstimrasytterligare
till irets slut. Rcirelseresultatet blir
liigre iin 1975drs.
Det svaga konjunkturliiget fdr sektor Elektronik och sektorns hitintills
begriinsadeproduktprogram har medfort att orderingingen fcir 1976 viintas
bli liigre iin foregiende 6rs och resultatet negativt.

,rr

Genom det amerikanska f6retagsforviirvet ges sektorn en s6dan volym att koncernenstotala civila elektronikverksamhetpi sikt bor kunna nd
en tillfredsstiillandelonsamhet.
Den verksamhet som nu presenterats i delirsrapporten och som visar en
minskning av ldnsamheten och diirmed minskad sjlilfinansieringsfOrmAga
iiger rum i en utpraglad inflationsekonomi, som automatiskt tvingar fram
en hdjning av det arbetande kapitalet
genom att alltmer pengar miste bindas
i varulager och fordringar och anliiggningstillgingar. Det ar uppenbart att
ett minskat resultat i kombination
med ett 6kat arbetande kapital mAste
leda till en forszimradrantabilitet.
Inflationen begriinsar diirfdr utrymm e t f d r 6 n s k v d r d ae x p a n s i o n s i n v e s t e ringar. Skulle inte kostnadsinflationen
hejdasoch en lugnare utveckling av arbetskraftskostnadernadn den vi haft
de senaste 6ren istadkommas kommer det att bli svart att uppriitthilla
vAr likviditet och soliditet. Detta skulle
fdrst och friimst gi ut over den fortsiiger
satta investeringsverksamheten,
ekonomidirektor Bertil Robertsson,
som kommentar till delirsrapporten.
Det viktigaste ilr nu att vi AterfAr
vAr konkurrensformAga, att vi vinner
tillbaka forlorade marknadsandelar
och att vi fir en ldnsamhetssituation,
som ger oss fdrutsiittningar f6r expanoch syssion, investeringsverksamhet
selsiittning.
-

Jag tror att alla nu inser att den
fcirestiende ldnerorelsen for de
narmaste iren mdste sluta pi en
lingt liigre nivi iin den vi haft
t 9 74 - t 9 7 6 .
Slutar Bertil Robertsson.

-

En pappersvols kon ibland vara ett konstverk.

Herdverket en "diversehandel"
Nyckeln till framging inom st6l- och verkstadsindustrinkan i
mingt och mycket sagas vara vermebehandlingenav stSlet eller
den fiirdigadetaljen.

B o f o r s H d r d v e r k ,M H , l i k n a sa v d e s sc h e f E r i k H a l l g r e n v i d e n
"diversehandel".MH har idag mojligheteratt genomforaistort sett
som svensk stSl- eller verkalla de viirmebehandlingsoperationer
stadsindustrikriiverfor att ge sina produkterde riktigahSllfasthetsegenskaperna.Har viirmebehandlasstora valsar, detaljertill mam m.
skiner,bilar,riktigtsmi detaljertill elektronikindustrin

och-jsk- ;t#1,?:'oj'Iit"ltn',i:1 tli,fri?iHiirdning,
anropning

glodgning eller avspiinningsglodgning
med respvariationsmojligheterger stilet dess slutgiltiga egen_skaper._Det
_dr
hiir som kvaliteterna tillfors. Och det
iir hiir som det, om yrkeskunskapen
saknas,kan gi helt "snett"

provning och okuliirbesiktning. FrAn
irardverlet gar detaljerna till lunden
och mdnga genger tiil slutgiltigt montage i maskinei eller melianiika anlaieninear.

Ett fcirbiseendehiir eller en felaktig
Utover sjrilva viirmebehandlingen, viirmebehandlingkan fd oanade konupphettning till angivna temperaturer sekvenser,t ex maskinhaveri eller haoch svalning efter angivna scheman, veri pi biirandebildetaljer.
F
skall hiirdverketocksi gdra viss fiirdig-
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Viirmebehandling lir idag en specialisttjiinst. Den lilla kiillarugnens tid
iir fcjrbi. Pi den filosofin bygger ocksA
de hiirdverkstiider som Bofors har
runt om i landet, verkstiider som specialiserat sig pi hiirdtjiinster. Det som
inte kan hiirdas hos dessa skickas till
Bofors som har den stdrre kapaciteten.
MH genomfcir och har utrustning
for i stort sett alla olika viirmebehandlingsmoment - saltbads,-och skyddsgashiirdning. MH utfdr nitrer- och
siitthiirdning m fl. MH karbonitrerar
och sulfinuzbehandlar.. .
Allt specialoperationer fcir att nd
onskadeegenskaperhos godset.En detalj skall vara hird pd ytan fcir att stii
emot slitage - t ex motorkolvar, valsar. . . En annan skall uppnd en sjiilvsmdrjande effekt (sulfinuzbehandling)
medan den tredje kanske skall ha en
hird kiirna och en mjuk yta eller vice
versa allt beroende pii andviindning.

C H R ISTEROSTERBERG
MH24=

Arbetsmiljdmiissigt har tiderna f6riindrats mycket under senare ir. Biittre utsugningsanliiggningarhar till mycket stor del eliminerat rok och gas i
lokalerna. Eller som en av de anstiillda uttrycker saken "Det 5r skillnad
som pi natt och dag".
Ocksi viirmebehandlingsarbetet har
genomgdtt en automatisering. Men
m?inniskan stir fortfarande i centrum.
Vtirmebehandlingsarbete iir nigot av
ett hantverk.
Principerna gir att liisa i bocker
och instruktioner. Men det slutgiltiga
avgorandet ligger hos den enskilda viirmebehandlaren. Erfarenhet ger blick
f0r stilet, fdr dess viirmebehandling.
Inskolningen sker idag genom att den
nyanstallde gar liirotid tillsammans
med den iildre yrkesvane hiirdaren.
Det handlar alltid om att riitt ta tillvara
stilets egenskaperfcir dessspeciellaanviindningsomride. Allt gdr att gora,
summerarErik Hallgren.
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Efter en tid som verkstadsbud och
senare studier pd Industriskolan med
viirmebehandling som huvudzimne
kom Christer Osterberg1968till Hiirdverket.
Jag ville ha ett rorligt jobb. Jag hade
och har svirt att tiinka mig sjiilv vid en
maskin.
Diir jag ar nu tror jag att det tir
biist. Jag hdrdhetsprovar det gods
som vi hiirdat. Hdrdheten som kunden
begiirt skall stiimma, Jag skall ocksi
gdra okultirbesiktning - kontrollera
att inga sprickor finns i detaljerna innan de skickas till kunden. Resultatet
for jag in i protokoll.

PONTUSDAHL MH 24 :
Jag bdrjade som boforsare i valsverket, men si ville jag byta jobb. Till
hiirdverket kom jag 1943. Jag iir verktygshiirdare. Jobbet ger ganska mycket
cirkulation.
Och det kriiver ansvar. Ansvar for
verktygen att fcilja upp dem si att
hiirdningen fdljer givna regler. T ex si
kan snabbstdlshtirdning vara kiinslig.
Snabbstilet skall upp i sAhdg temperatur som | 270 grader. Di ligger smiiltpunkten niira.

Tendenseninom stdl- och verkstadsindustrin idag iir att man anviinder
mer och mer hciglegerat stdl i lattare
konstruktioner som t ex inom bil- eller
flygindustrin. Det stiiller i sin tur stcirre
krav pi viirmebehandling och hdllbarhet, siigerErik Hallgren.
I Bofors iir det ca 150 man som
"gOr" stilet, viirmebehandlingen i
MH. Efterkontroll och checkningsom
tir det inte minst viktiga momentet
skdts av ca tio anstiillda, varav hiilften
6r kvinnor. For den avdelningen finns
idag en helt ny verkstad.

l*:*:.:--.*-,*.u.

Det giiller att ttinka sig fdr vad man
hdller pd med, som t ex nar vi skall
hiirda I 000 snabbstdrlsvalsartill Sovjet. Det iir alltid ganska stora pengar
det ror sig om.
Det ligger sjiilvklart ett visst ansvar i
det. Man kan tiinka sig vad ett verktygshaveri skulle kosta - ett haveri
p g a att jag vi i kontrollen fdrbisett
t ex en spricka eller att hirdheten inte
var den som kriivdes.

Jag trivs med jobbet. Det bli aldrig
monotont bl h tack vare ansvaret.
Nej, nervds tir jag aldrig. Man fir en
viss rutin genom 6ren.

Ja man kan siiga att det iir vi som
ger klarsignal fdr leverans.

Den varierande arbetstiden. skiftarbetet, tycker jag inte gor eller har gjort
mig n6got.

Friheten och den sammanhAllning
som finns mellan kamraterna hiir iir
det som jag uppskattarallra mest.

Pi fritiden satter ett tidieare idrottsfdrflutet sina spir.

Jag skulle mycket giirna rekommendera jobbet till andra om nigon frigade mig.

Pontus Dahl har spelat fotboll. Han
speladecenter med Bofors- Kamraterna.

SA klart att varmen som fcirekommer och temperaturomstiillningarna
marks, men under senare 6r har mycket hiint pi miljosidan. Det iir skillnad
som mellan natt och das.

Om "eftertrddarna" i KB siiser han
att de skcitt sig bra.

SA siiger avd.elningensskyddssamarit. Christer Osterberg iir den som
skall ge fcirsta hjiilpen vid ev olycksfall.
Fritiden, ja den fir sommarstugan i
Sibbfors.

Sin egen motion skoter han bl a genom att promenera till och frdn jobbet
varje dag.

UNO M ALM BERGM H 2:
Jag hiirdar, det har jag gjort sedan
1942 de jag kom hit tiil hiirdverket
och Bofors fr6n Bjcirkborn. Det var
bra i Bjorkborn ocksi men det boriade bli diligt med jobb.

I jobbet ingir ocksi att skicka detaljer till stickprov och att kontrollera
att miirkningen iir den riitta.
Jag iir boforsare sedan 1943 och
MH-are sedan1955.
Jag har jobbat i gjuteriet, fjiiderkontrollen, i fiirdigstiillningen i Kilsta, i valsverketoch i BoAsberget.
Men hiir har jag varit sedan1955.
Varfor jag stannat - Ja det iir viil
lika "diligt"
dverallt. Jobba miiste
m a n j u s 6 .. .
Jag trivs bra. Det hiir iir ett rorligt
och omviixlande jobb dessutom iir det
sjiilvsttindigt. Jag skulle inte vilja byta
det mot ett maskinjobb. Det skulle inte passamig.
Jag har hiirdat under alla Ar. Det betyder att det iir vi som ger stdlet rdtt
"kvalitet". Vi fir instruktioner, kort
som anger vilka temperaturer som
skall anviindas fcir den eller den detaljen.

Men det har gitt bra hiir pi MH.

ELOVERIKSSONM Y :
Jag har varit i Bofors sedan 1938
och i Hiirdverket sedan 1944. Jag
bdrjade i smedjan. IVIen ryggen sa ifrin si jag var tvungen att byta.

Det iir ett lagarbete och det dr trivsamt.

A L VAR ANDERSSONM H 20:
Jag hdrdehetsprovar innan avsiindningen till kunderna. Jag skall kontrollera att hirdheten stammer med stiillda
krav.
Om stilet iir fdr mjukt si fir det gi
tillbaka for ny viirmebehandling och
om det iir fdr hirt, ja di skickar jag
det till en ny anlopning.
Det iir en personlig bedcimning. Ibland kan det riicka med en omslipning och en ny hirdhetskontroll. Men
det tir inte alltid att toleranserna tir sdd a n aa t t d e t g A ra t t g o r a e n n y s l i p n i n g .

HEN R YJ O H A N S S ONMH Z ):
Jag skickar och tar emot gods.
Och jag skall g6ra i ordning "paketen"
till ugnarna. Godset ligger pd stora
flak. Det iir dem jag skall gora i ordning. Jag skall ocksi knippa stel bunta ihop dem till bestiilldaliingder.

Pi fritiden - Ja, det blir lite korpfotboll. Jag iir lagledare for MH:s elvamanna fotbollslag i korpserien. Vi
har som biist blivit tvia i division tre
och vi har spelat i division tv6

Vad jag skulle vilja gcira? Helst
ingenting. Ville vara i skogen si klart.
Torpet kriiver mycket jobb. Torpet
har jag i Mora-trakten och diir iir det
allt battre.

Men det handlar ocksi om tidsanpassning. Hur man avgcir niir ett gods
?ir f?irdighiirdat. Det ldr man sig att se.
Generellt kan siigas att nar godset har
samma fiirg som ugnen di iir det genomhiirdat. Jag skall ocksii kora anl6pningsugnarna.

Det som ar svart och smutsigt uppviigs av friheten och omviixlingen i
iobbet.

Jag bdrjade fd problem med hcirseln
si jag var tvungen att byta jobb. Det
iir bra har. Arbetskamraterna iir bra.
Vi har en fin stiimning. Visst kan det
vara lite varmt och skitigt men man
kan ju prata med varandra. Det iir
viktigare.

Jag skall ocksi kontrollera att godset inte innehdller sprickor. De sprickor vi upptiicker fcirhindrar otrevligheter.
Jag har gjort elva 6r i Bofors varav
tio i MH. Det fdrsta dret var jag viirmare vid fem-tons heiaren i Kilstasmedjan.

Jag passar apparaterna som kriivs
fdr induktionshiirdning som vi g0r
hiir. Det iir viktigt aft rAfia viirden
hills. Om inte ja di blir det "varj" och
det fdr det inte bli.
Jag har varit pd lite olika avdelningar inom hiirdverket. Hiir i MY har jag
varit sedan 1962. Och det iir klart att
jag tycker det tir bra annars hade jag
ju inte varit kvar. Vi iir bra arbetskamrater och har en bra arbetsledning.
Jag tror att vi ar en av de biittre avdelningarna.
Fcir min del vill jag inte byta. Vi
har inte samma vdrme hiir som andra
avsnitt har.
Vi gdr varierande arbetsuppgifter.
Idag kan jag hoppa in lite varstan's.Vi
h j a l p s6 t .
Jag har tre dr kvar innan pension.
Se'n kanske han fir fiska tinnu mera,
hiirdverkets storfiskare och aktiv mediem i K :skoga Amatorfiskeklubb.
i-ian har r,-ir de stora fiskarna i clsonen.

BOFORS-AKERS VALSAR
SkandinaviGenom infiirlivandet av Akers i Bofors-koncernenblev BOFORS-AKERS
kan erBOFORS-AKEnS
innebdr
att
valstillverkare.
SamgSendet
betydande
ens enda
bjuda ett av vdrldensbredastevalsprogram.
En snabb promenad genom avsdndningshalleni Akers ger praktiska bevis fiir den internationellahandeln. Packlidorna Hr fiirsedda med exotiska adresseri t ex lran, Mexico och Korea fiirutom Europasoch vdstvdrldensledandeindustrildnder- en provkarta
pEvdrldensstora hamnar.
Tvi tredjedelarav valstillverkningengir idag pi export - ett valsprogramsom innehfrllers6v5l gjutna som smidda och hirdmetallvalsar.I Akers giuter och i Bofors smider
man valsar till viirldensstilindustrier i iist och vdst men ocks6 till de s k utvecklingsldnd e rn a ,s o m d r n y a ma rkn a d e r.
USA dr den stiirsta exportmarknadenmed Great Lakes Steel, Mac Louths, Nuwcor
Steel som kunder. Nyligen har en provleveransskett till Ford i USA. lran och Mexico dr
valsar och
andra fjdrran kundmarinader. Soviet har visat intressefiir BOFORS-AKERS
bland iivriga tiststater5r Jugoslavienen bra marknad.
- Flitig ndrvaro pi marknaden har
bidragit till order pi s k "spotmarkets" - Vi har fingat tillfallet i flykten. Dessa order har inneburit att vi en
bit in pi 1976 utnyttjat vir fulla tillverkningskapacitet trots den stora
som viirldens
konjunkturnedgdng
stilindustri upplevt.
- Nu miirks dock nedgingen. Den
viintade konjunkturuppg6ngen har
uteblivit. Nedgingen har forklarats till
storsta delen av att. st6l- och metallindustrin inte ltingre kciper valsar p6r
lager i samma utstriickning som tidigare, sdger Ebbe Sundberg, marknadsdirektOr.
Fdr niirvarande rdder svag orderinging. En uppging i konjunkturerna
och i efterfrigan pi valsar tir att vanta
forst under senaredelen av 1977'7.

internationella siiljm6te som nyligen genomfdrts. (Se annan reportageplats).
- Vi sttirker vir nArvaro Pi
marknaden - vi besdker vira
kunder oftare. Det skall leda till
att vi skall sti oss iinnu biittre i
konkurrens med belgiska, franska och viisttyska valstillverkare
som ar de stora konkurrenterna.
Vidare planeras en utbyggnad av
gjuterierna dels for en fdrbiittrad
arbetsmiijti och dels fdr en okning av centrifugalgjutna valsar,
konstaterar Ebbe Sundberg.
BOFORS-AKERS riiknar redan nu
ansenliga marknadsandelar vtirlden
6ver. Varfcir viljer kunderna just dessa valsar?

- r.viintan
il,f3ifiir;?l
BoFoRSdiirpa
sarsar
:.*'ttJi'it"Ju1.,tJllx3,
AKERS pi ett utvidgat forsknings- och utvecklingsarbete. Bl
a hir en ny forsknings- och utTor
vecklingschef anstiillts;
Olov Norrmun, som narmast
kommer frdn Uddeholm.

-

Marknadsfciringsinsatserna intensifieras, ett exempel iir det

och flitiga niirvaro pA marknaden'

Vad har inforlivandet med Boforskoncernenbetytt?
- Samg6endetmed Bofors har r6nt
ett allmiint positivt mottagande. Det
har stiirkt anseendetbland kunderna.
I den framtida inriktningen blir fcire-

taget mera stabilt genom st6rre resurser och tyngden av hela Bofors-koncernen, siiger Ebbe Sundberg och fortsiitter.
- De farhigor som frin bcirjan
fanns om en mera tr6g administration,
en viss byrdrkrati, har kommit pd
skam. Vi upplever oss som en sjiilvstiindig enhet. Vi tror pA och arbetar
for en expansion for siviil gjutna som
smidda valsar.
- Vi har f6tt st6rre resurser och
bygger ut vir kapacitet. Det understryker i sin tur koncernens vilja att
satsa pi produktgruppen valsar, som
ger trygghet. En satsning som ocksi
genom den planerade utbyggnaden ger
direkt utslag pi arbetsmiljon. En expansion pi resurssidan som ocksi ger
styrka.
- Pe sikt pekar allt pi att stil- och
metallindustrin skall expandera, nigot
som ddr direkt beror vira produkter
och stiiller iikade krav pi produkten i
en cikad efterfrigan i takt med stigande behov.
Vilket vi nu rustar oss fcir att mota.

Nu presenterasniista steg - en generalplan som lingsiktigt (ca 5 6r) innebiir en total dversyn av NOHAB s6viil produktiolsmdssigt som arbetsmiljdmiissigt. Atgiirder som skjutits pd
framtiden p g a att de varit svira att
praktiskt genomfrira, blir nu dtgiirdade.
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- Det "nya" NOHAB har ocksd
en annan sida iin den rent materiella.
Rationalisering i samrid - ett stort
antal miinniskor har varit direkt engagerade i samridsverksamheten, representanter for samtliga berdrda det iir det nya NOHAB, sdger personalchefen Bengt Mossberg.
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I arbetet med generalplanen har vi
fdtt gehor fcir vira synpunkter om
mer rationellt materialflOde och
diirmed en 6kad lOnsamhet siiger
Sven "Nolle" Norlin, verkstadsklubbens ordfcirande och avdelningsordfcirande f6r Metall i Trollhiittan.

-

Generalplanefcirslagetger en biittre
planering och battre arbetsledarmcijligheter, silger verkstadschefen
och ansvarig fcir samtligt montagearbete Bror-Erik Lindroth. En val
genomtiinkt planering som ger
flexibilitet, en praktisk anpassning till vira produkter, tar hiinsyn
till sviingningar som kan fcirekomma och som bygger fcir framtiden.

1

Det nya NaHAB. Fem av de starka mdnnen bakom den nu presenterade generalplanen. Fr. v. - Sven
Norlin, Metall, Henrik Stiderstrdm projektavdelningen, Bror Erik Lindroth, verkstadschef, Lennarl
Olausson och Gunnar Cegrell, projektovdelningen.
Foto : Jdrgen Carlsson / NOHA B

DET NYA NOHAB
I

"D e t b l tse r fri ska vi n d a rp a NOHAB".

I

"S t d mn i n g e nd r o p ti mi sti sk.lgen".

I

"Vi sp ri n g e ri ka p p d e n te kniska utvecklingensom
f6tt ett visst fiirspring".

I

"Vi ftr bdttre materialstyrning, bdttre planering,
bdttre arbetsledningsmiijligheteroch bdttre arbetsmiljii".

Tongdngarna ar odelat positiva till
det fdrslag till generalplan over NOHAB som nu presenterats.En plan
som lingsiktigt syftar till att ge NOHAB ett mera rationellt materialfldde,
vilket ger en okad ldnsamhet som effekt. Bundet kapital fdr produkter i arbete minskas.
Man fcirkortar transportvrigarna fdr
produkter i arbete. Generalplanen
visar en rationell line for tiilverkninsen i alla faser.

Fcirsta steget i generalplanens f6rverkligande har fitt arbetsnamnet
Projekt Delta. PR-sinnade miinniskor har ddpt det till Del-ta, ett
arbetsnamn som tiicker samridsfdrfarandet och principldsningen.
Tre veksamheterbyter lokaler i den
fdrsta etappen. Den grekiska bokstaven Delta ar en triangel - som
i projektet fir Plitverkstad Montageverkstad - Maskinverkstad som hcirn.

Det forslag till generalplan som nu presenterats for drygt 500 NOHAB-iter
- var fjiirde anstalld har fAtt direkt information muntligt och skriftlig| - dr
en r6d trid fci'r den framtida verksamheten.Generalplanen,som till vissa delar redan iir under genomfcirande,
syftar till en btittre lonsamhet genorn
rationellare arbetsmetoder i en biittre
arbetsmiljci.

Diesel4 000 projektet och omdisponeringen av dieseltillverkningen,(som
presenterades i forra numret av BTryckpressordernasom tecknadesi
'nnya"
slutet av 1975 bokstavligen pressar Pilen) var en tjuvstart for det
fram den hiir utvecklingen snabbt. De NOHAB. Ett nytt NOHAB siviii loresursersom idag finns fcir montage av kalmiissigt som samridsmiissigt.
de stora pressarna, som skall bcirja
Diesel 4 000 har visat viisen - ramonteras i slutet av januari 7977, dr
tionaliseringi samrid.
inte tillriickliga.

Plitverkstaden flyttar till den nuvarande fOrridsbyggnaden. Maskinverkstaden flyttar tili den tidigare Plitverkstaden och Montageverkstaden flytiar in i Maskinverkstadensf6rutvarande lokaler.
Fdr cien som 6r oinformerad om
detaljerna kan generalplanens fdrverkligande synas som ett tiiarnodsspel, det spel diir man borjar
med en tom ruta f0r att med knep
och kndp placera ovriga rutor i
riitt bokstavs- eller sifferordning.
-

Vi hade ingen tom ruta att borja
med, siiger projektledarnGunnar
Cegreil och Henrik Sdderstrom. Yt
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Viirdet blir rationella metoder och
arbetsplatser, summerar verkstadschefen Bror-Erik Lindroth.

har skapat en sdrdan genom att
frig6ra'utrymme i det nuvarande
forridet som ar byggnadstekniskt
medeltung
dimensionerat som
verkstadslokal (upp till 60-ton lyftkapacitet)
Plitverkstaden fir i det allra fdrsta
steget nya lokaler. Det dr sPeloppningen som ger utrymme fcir huvudmontaget av trYckPressarna i
den franska ordern som tecknades
hdsten 1975 och som skall bcirja
monteras i slutet av januari 1977.
Planen iir dtirmed strikt tidsbunden
och nddvdndig. De lokaler som
finns idag riicker inte iill.
-

Hela generalplaneniir uppbyggd pi
ett stegvis genomfcirande, diir
vart och ett av stegen har ett visst
inbcirdes f0rhillande men inte ett
absolut beroende av varandra.
Ett genomfOrande som inte innehiller n6gra lingvariga komPromissl0sningar, sager Lennart Olausson, ansvarig fcir planen. Lingsiktigt tiicker generalplanen ocksi
transportfrigor inom omrddet. En
separering av gods och Personer Pi
sikt iir Onskviird. Forutom den
nodviindila itgiirden att skaPa
montagem6jligheter fOr de trYckpressarsom skall bdrja monteras i
slutet av januari 1977, blir resultatet en biittre arbetsmiljo. Generalplanens nyckelpunkt iir en nYbyggnation av ett centralt fdrrid
som servas av mellanfdrrid. Diirmed kortas viigarna for materialtransporter och arbetstidenpii produkterna.
Generalplanen i sin helhet piverkar
samtliga anstallda indirekt, bl a genom att maskinparken till stora
delar successivtbyts ut, i minga
fall mot fleroperationsmaskiner
och det ger en total oversYn av arbetsmiljcin, siviil ergonomiskt som
interidrmiissigt. Direkt piverkas ca
200 av de anstiillda som genom
flyttningarna fir nya arbetsplatseri
nya lokaler och i m6nga fall vid
nya maskiner. Den nya maskinparken innebar praktiskt att personal frigOrs fdr andra arbetsuPPgifter och for att m6ta den viintade
produktionsuppgirrgen.
Kostnadsmtissigtryms storre delen
av investeringarna inom ramen f6r
de irliga investeringsanslagenforutom 4,6 mkr som skall slis ut pi
en 5-6rsperiod. I stort sett iir iterbetalningstiden pi investeringarna
relativt kort.

Vi springer ikapp tekniken - hiimtar in det fdrspring som den tekniska utvecklingen fatt, slutar
Lennart Olausson.

Jag tror alla iir beredda att ta de
omstiillningar och de eventuellabesviir som det kan bli frigan om
under en dvergingstid. Jag tror att
alla inser nodviindigheten i det som
nu sker och skall ske. Vi har ett
gott samarbete i projektet. Man
har en kansla av att nu bliser det
friska vindar 6ver NOHAB, kommenterarSven"Nolle" Norlin.

deltidspensiondr
Evert Holmberq
-rneste
u'ppfinnare
och NOHAB:s
En sddan uppfinnare - Evert Holm'
berg, pltxslageriet pi NOHAB, blir
den fcirste NOHAB-it som kan riikna
sig som aktieiigare i AB Bofors Pi
grund av sin uppfinningsrikedom.
Under sina snart 50 tjiinsteir inom
NOHAB har han fett 26 forslag till
fOrbtittringar belOnade- det ger honom fem aktier i koncernen och har
gett en sammanlagd belciningssumma
av 17.360:- under 6ren.
Hans senastliimnade fdrslag - en
tryckvakt fcir kylvatten pi svetsaggreger honom hans hitintills
gaten storstabelcining9.265:-.
Sitt forsta fdrslag lamnade denne
" P l a t o n - s o n " r e d a n1 9 5 0 .
Det forslaget ledde till forbiittring
av skiirande bearbetning i detaljerna
till den turbin som dA skulle levereras
till Porjus.
-

D e t v a r m y c k e t s v e t s a r b e t eo c h
minga detaljer som skulle skdrasi
grader och vinklar. Det betydde
att en gubbe fick sti och flYtta
pli.tarna for hand. Det blev inte bra
och det tog tid. Graderna blev inte
riktiga och det blev inte rakt heller.
Di gjorde jag en "apparat" - en
ratt och en gradskiva - att styra
flyttningen med. Di blev det siikrare och jiimnare, berattar Evert
Holmberg. Belciningen blev den
gingen300:-kr.

ibland inte att fi en forbiittring.
Man mdrstevara intresserad av det
man arbetar med, siiger han som
fdrklaring.
Rent allmiint om sina uppfinningar
sdger Evert Holmberg att - fdr det
mesta si flyger det i huvudet att sd
klart att det borde vara sA hiir i stiillet.
Men ibland har det legat mycket arbete
bakom fdrslag - som t ex med trYckvakten for kylvatten.

Det iir inte alltid sir enkelt, konstaterar
NOHAB:s mesteuPPfinnare,Evert
Sin uppfinningsrikedom forklarar
Holmberg, idag deltidspensiontir.
han sjiilv med att han haft ett "sint"
jobb.
Om den reformen siiger han z I t det iir ndgot av det basta som de hirtar
- Jag har varit verktYgsreParat6r pi. Nu iir jag hemma varannan vecka
och pi verksta'n varannan vecka.
under de hiir iren. Det betYderatt
jag gitt bland gubbarna och sett Det iir skcint. tiden riicker till biittie.
BAt, hus och tomt krdver sitt.
vad som behdvt g6ras. Visst har
det hiint att de kommit till mig
Utdver de belonade forslagen har
ocks€roch sagt att kan Du inte titta
pi det hiir. Det skulle behdva Evert Holmberg liimnat nirgra till som
dndras. Ibland har det lYckats iinnu inte iir slutberiiknade.

En fantastisk upplevelse !
Vinnarnai skolornasuppsatstdvling
om Alfred Nobel var helt
overens.Som pris hade de ndmligenfitt en gemensamStockholmsresa.och det visadesig bli en skolutflyktutoverdet vanriga.
Tdnkbaraatt f6 tramparegalskeppet
wasas ddck.Foratt intetala om att fE kommain i rekniskaMus6etsfor allmiinheten
okdnda
skattkammare.
och si som finaltill det helabli mottagnasom riktiga pristagarei Nobelstiftelsens
pampigalokaler.
For att ta det hela i kronologisk ordning b6rjade aventyret tidigt pd morgonen den 2l oktober. Di embarkerade de av juryn utvalda en av GDG:s expressbussa,som efter drygt tre timmar
kunde sviinga in framfcir Tekniska
Mus6etsentr6 pi Norra Djurgdrden.
Diir viintade mus6ets chef, direktcir
Sigvard Strand, som tillsammans med
en av sina assistenter sAg tiil att ungdomarna fick en inblick i teknikens
otroliga viirld. Siirskild stor uppmiirksamhet iignades det nya telemus6et,
men det blev iiven tillfalle att besesruvan och motoravdelningarna.

Har tog ocksd husets herre, stiftelsens direktcir Stig Ramel emot. Detta
trots att han var mitt uppe i fcirberedelserna for de stundande Nobelfestligheterna. Mellan telefonsamtal friin
hela viirlden beriittade han om Nobelstiftelsenoch pristagarna. BAde han
och hans medarbetare, direktor lke
Zettermon iignade karlskogaungdomarna stort intresse och all tdnkbar
uppmiirksamhet.

Ungdomarna fick sedan som avslutning ta en titt pi det allra heligaste.
Niimligen de fcirrdd som finns bakom
de egentliga utstiillningshallarna och
som inrymmer de mest fantastiska
saker. Bl a ndgra evighetsmaskiner,
tillvekade av en skara fanatiker som
trott sig kunna klara teknikens olcista
(och gmdjliga) gdta.

Besdket pd Wasavarvetkommer siikert att etsa sig fast i minnet. En hedersplats i minnesalbumet f6r ocksi
mottagningen pd Nobelstiftelsen.Enbart lokalerna iir en sevtirdhet. Skuloturer och annan skcin konst av stoia
mastare skapar en atmosfiir som man
siillan fir uppleva.

och det unga Karlskoga
Sd har di uppsatstiivlingen om Alfred Nobel avgjorts. Jury och arrangcirer kunde med gliidje konstatera att intresset varit stort kring vir mest internationellt kiinde person Alfred
Nobel. De 50 uppsatserna som liimnats fdr jurybedOmning visade att ett
stort intresse och mycket arbete mdste
ligga bakom dessa uppsatser som det
unga Karlskoga skrivit.
Det var en helt enig jury - John
Bjdrk Skolan, Algot Holmstrcim Nobelmuseikommitt6n, J-an Hammarstedt Kulturndmnden, Ake Zetterman
Nobelstiftelsen, Henry Jacobsson,
Folkhrlgskolan och Karin Jansson BPilen Bofors, som gjode den slutgiltiga
bedcimningen.
Juryn konstaterar med stor tillfredsstiillelse hur olika eleverna valt att
behandla de givna iimnena. Uppsatsernaiir friska, spontana och originella. B-Pilen ger ett fdrsta smakprov.
Eirgitta Bjdrnberg Katrinedal, Rolf
Ohm.an,Jonas Nordling, Karin larsson
och Asa Gustavssonsamtliga Skranta,
Birgitta Lundin och Pia Bernhardsson
bida Sandviken, Anders Thorell Rosendal och Klas Jacobsson Bresdrdsskolan blev de nio ungdomar- som
fick en resa till Stockholm pd Alfred
Nobels fodelsedagden 2l oktober.
Resanblev en minnesvtir upplevelse,
diirom var alla eniga (se annan reportageplats).

Niir teknikens hemligheter var avbetade sttilldes fiirden till Wasavarvet.
Aven dar tog hctgstechefen emot. Han
heter Lars Ake Kvornirzg, kiind ocksA
som oviildig domare i flera TV-program. I vanliga fall guidar han bara
VIP-personer.
Men det hiir bescike!var han siirskilt
intresseradav. Lars-Ake Kvarning iir
niimligen fOdd och uppvuxen i Karlskoga. Har allts6 gdtt i samma skola
som sina unga giister och ville diirfcir
gcira ndgot extra fclr dem. Till allas
forvAning fick de gi ned pd skeppets
diick och dAr med fantasins hjiilp siitta
sig in i besiittningens situation den
odesmiittade augustidagenI 628.

ALFREDNOBEL

De iimnen som eleverna skrev om
var: Korlskogabon Alfred
Nobel,
Alfred Nobel - ndgra tankar kring en
person och Intryck frdn en utsttillntng.
De ktinde viil till att uppsatstavlingen pi temat Alfred Nobel dragit till
sig stort intresse och att m6nga utmiirkta bidrag ltimnats in fcir bedcimning. Karlskoga har mer och mer profilerat sig som Nobels stad i Svelise
och det har Nobelstiftelsen inget emot.
Det var ju Kailskoga Hiiradsriitt som
efter l6nga och segslitna processer
faststiillde Alfred Nobels testamente
Undertecknad. som hade noiet att
fungera som reseledarefcir skblungdomarna, poiingteradeocksi i ett tacktal Nobels betydelse for AB Bofors
och Karlskoga-bygden.Den store vetenskapsmannens och uppfinnarens
namn kommer alltid att vara fdrkniopat till den trakt diir hans garning id
pitagligt lever vidare.
Sven Odby

PENGABEKYMMER
Fdrsdker jag tjcina pengar
iir jag en lycksdkare
Tjrinar jag inga pengar
rir jag en sl)fock
Kan jagfArrrinta mina pengar
dr jag en kopitalist
Ger jag ut pengar
cirjag en sldssre
Tjdnar jag pengar utan
att qrbeta rir jag en parasit
Arbetar jag ihop pengar
under ett ldngt och struivsamt
liv rir jag en gnidare

AL FRE DN O B E L :

NAGRA TANKAR
KRING EN PERSON
FOdd i Stockhom 1833, dOd 1896.
Tja, det iir egentligen det enda fakta
jag vet om honom, men vi fdr vtil se
vad som kan finnas innanf0r de dir
glasdcirrarna.

stor skillnad pi det och en vtivstol.
Jag gir bort och tittar i den diir glasmontern istdllet. Oj, en sin' diir medalj skulle man ha i riktigt guld, di
vore man nog rik sedan.

En massa vita utstiillningsskiirmar
med foton. Bara foton? nej, diir stirr
en cykel... eller vad 5r det, vad korlstig konstruktion tycker jag, fast dom
p6-den tiden visste vEl inte si mycket
bm dagens cyklar. Vad? En Polisman!
Vad g6r han hiir. . . ?

Ar det hans rock det diir? Inte sista
skriket i alla fall. En kanonkula ligger
det diir framme ocksi. Han htill sig inte bara till ett arbetsomride precis.
Och pi fotot ar det en pjtis som tir en
meter ling. Diplom fick han ocksi i
massor antar jag. Det diplomet klarar
inte jag av att lEisai alla fall.

.... Folk kanske fdrstor saker, ja
vem vet vad det kan komma in fcir
minniskor hiir. Viiktare stir det pi
ena armen av uniformen. Han tittar pi
mig nu, bast att inte glo fcir mycket pi
honom.

Nobelpris. . . det mdste ju komma
av honom... konstigt! Fcirst g0r han
en massa kanoner och vapen, sedan
ger han ut ett fredspris, konstig blandnlng.

- Kolla vilket labb! hdr jag bakom
mig och snor runt. Jag ser en massa
mlinniskor som triings framfcir ett rum
som liknar ett gammalt garage. Om jag
tittar narmare ser jag nog btittre tror
jag. Oj ! en sin' massa provror och kemikalier! Hade man de hiir grejorna
sA skulle man nog kunna gdra olika experiment. Det ir andra saker tin kompisens kemilida det htir. Men allting
iir ju sd morkt och smutsigt tycker jag.
Ddr kan det inte ha varit kul att arbeta.
Det iir ett rum till i genomskiirning.
Usch! vad gammalmodigt! Diir skulle jag inte vilja bo, undrar vad det
hiir iir fOr nigot rum. En vit skylt!
Den mdste jag tasa "HAR BODDE
ALFRED T'iObBI AR 1894''. VA?
1894?Men han dog ju 1896. Jag som
trodde han levde i Karlskoga stcirre
delen av sitt liv. Nigon har sagt att
han inte dog i Karlskoga, men det tir
vtil fel f6rstds. Jag gir nog och tittar
pi nigot annat i stiillet.
stdr det pd en skYlt diir
"HI-FI"
borta. Det mdstejag se pi. Ha, ha, vilken gammal telefon! Den kan inte ha
varit sd bra precis! En skivspelare av
nigot slag, men utan skiva. Skulle det
diir vara en "HI-FI" det diir. Fast jag
vet ju inte vad "HI-FI" betyder egentligen. Det diir iir i alla fall ingen stereo,
sA mycket ser jag.
Gjorde han viivstolar ocks6? Eller
vad ar det som stir diir borta' "MASKIN FOR SPINNING AV STUBINTRAD". Jaha, det var ju ganska si

Vilket gammalt foto va. Ar det
"sta'n" det diir? inte likt sig precis.
Hur har dom tagit det hiir fotot di?
Med raket? ? ? Fdrst skickade dom
upp en raket sen sliippte de ner en kamera i fallskiirm, va smart! Men hur
kunde donr rikta in objektivet och
stiilla in sktirpan si? Det fattar jag
inte. Man miste nog b6rja tiinka Pi
att ika hem faktiskt. Nej, viinta fOrresten! Nu borjar guiden att prata.
Det miste jag ju hOra. Namn PA 6rtal
pi siffra pe namn, det diir har jag viil
ingen nytta av att veta. Jag tittar lite pd
telefonen medan jag lyssnar. Ratt
smart gjort iindi.
- Nu kan ni se er lite omkring, siiger guiden,det har jag ju redan gjort.
Tiink om man blev sA diir beromd
nigon ging.
Rolf Ohman klass8 C Skranta

Om Du har pengar i fickan iir
Du klok och vacker, Du kan till
och medsjungaypperligt. Judiskt ordsprdk

BrukspoikarnaE 6r
Vad har Brukspojkarna gjort under
de hiir Aren?
FOr att besvara den frigan skulle
jag beh6va prata i ett par tre da'r sa
Duvid Lindqvist nestor bland Bruks'
pojkar di han h<lgtidstaladeinfor 25irsjubil6et.
Det blev en trivsam jubileumssammankomst fri frin de stora hdgtidliga
inslagen. Gemytet var hedersgAst.Diirtill bidrog inte minst brukspojkarna
sjiilva.
David Lindqvist beriittade minnen
gjort
frAn resor som "Pojkarna"
genom 6ren. Han p6minde om ledare
och forestindare som passeratrevy pd
girden och han stannad ofta och giirna
vid den tekniska utveckling som svensk
industri genomgitt under iren. Han
kan med ilderns riitt hiivda att han
har perspektiv pi den utvecklingen.
Artur Grell, ordfcirande fcir Boforsgirdens styrelse och en av dem som
varit med fr6n bOrjan, l6t minga av de
"gamia" pojkarna och ledarna fa
sin speciella higkomst. Namn som
Ernfrid
Lund, Oscar SOderstrdm,
Ivan MalmHellsing, Kihlstrdm
strom vdckte minnen.
Han avslutade sitt anfdrande med
att citera den industripsalm som sistniimnde Ivan Malmstrdm skrev, med
anledning av ett tidigare jubileum.
Malmstrcim hade en poetisk idra och
han var religiOs. Han upptiickte avsaknadet av en industripsalm - en
brist som han sjiilv riittade till.
Bland de ledare som funnits pi
Boforsgirden under irens lopp niimndes den fcirste av dem alla, industriprasten och initiativtagare till Brukspojkars Klubb Sven Johansson. Lars
Pousette gl6ms heller aldrig. Vad
vi sj<ing under den tiden, sa ndgon
spontant. Lars Pousette ville ha roligt.

Aktenskap utan ktirlek blir ofta
kiirlek utan Ziktenskap.

Solweig Gustavsson gdrdens nuvarande fcirestirndareoch dess husfru
Majken Winterquist fick ocksi sina
eloger innan den egentliga uppvaktningen tog vid.

Koncentrera dig pn ditt jobb sd
kommer du att glOmma andra svirigheter.

Bruksdisponent Claes-Ulrik Winberg lverldmnade check och blommor
frin Bofors till dess trotjbnare. En
"slant" som b6r bidraga till att floran
av reseminnenutcikas.

*

KOMMERNI IHAG ?
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Rdvisskolans duktiga femteklassare som vann den riksomfattande frigetdvlingen "Vi i femman" iv6ras, har hunnit bli sjetteklassare. Man har nu ocksi avnjutit priset fiir sin prestation, niimligen en
Italienresa.

En toppenresa till ltalien

i
U

T

Nu har ,vi gjort vir drdmresa, en stad, sii vi kunde gi omkring diir, niir
6tta dagars tur till den lilla staden vi hadelust och tid.
Tvd fcirmiddagar besteg vi La RocGarda i norra ltalien.
Aventyret b<irjade mitt i natten. ka, som betyder klippan och 16gmitt i
Klockan tvd startadebussenfrAn Rav- staden. Vi gjorde en heldagstur till
Venedig. Diir matade vi duvor pi
dsskolun. Vi 6kte till Arlanda och kom
Markusplatsen, shg pir Dodgepalatset
dit 5.30. Diir it vi nigra smorgisar. Vi
checkadein bagaget, och vid sjutiden och Markusdomen och hur man bldste
glas. Hela klassen6kte gondol.
gick planet till Kastrup.
Andra gingen vi var pi La Rocka,
Flygresan tog ungeftir en timma. Pi
hade vi ficklampor med oss, si att vi
Kastrup fick vi vinta fyra timmar pi
grund av tvi timmars forsening. Vi
vigade oss in i en massa grottor. Det
flog soder ut till Verona. Det var jiitte- var spiinnande!
Vi badadeoftast i det + 20o varma
vackert att flyga 6ver Alperna.
vattnet. Pi vtig till Dolomiterna kom
I Verona m0ttes vi av guiderna Hivi till staden Trento och bes6kte stadkan och Arne, som kallades bli-skjorens vackra domkyrka, och sdg bikttor. HAkan fciljde med oss i bussentill
stolar och levande ljus framfor maGarda. Niir vi kom till hotell Astoria
packade vi upp. Niista dag besdkte vi donnabilderna.Vi ikte med buss samtre italienska skolor. Trots att det var ma sicksackvtig som Gdsta Fdglum
sommarlov kom mdnga elever och cyklade och vann. Vi kom upp pa
I 200md. h.
och ndgra liirare for att visa oss omFredagen var den stora marknadskring. Borgmastaren,turistchefenoch
kommunsekreterarenhiimtade oss pA dagen. Pi kviillen var det fest pd hohotellet. HAkan var med som tolk.
tellet och vi lekte och dansadeoch en
Till lunch fick vi vitt brcid och maka- giist hcill ett langt tal och vir klassronisoppa och till huvudriitt var det viird ett kort. Pi hemresan mellankOtt och grdnsaker och till efterriitt landadevi pA Kastrup. Diir vart det en
fick vi frukt. Efter lunch bjcid Garda ling fdrsening, fdr det var strejk i
kommun oss pi en bittur till staden Spanien. Vi kom hem till Rcivdsskolan
Sirinione. Dar tittade vi pi en scala- halv tvi natten till sondagen.
fiistning. Garda var en ganska liten
Klass 6 B Rrivdsen

Lundateknologer
examensarbetar
vid Nobelverken
Lundateknologerna Christina Fredriksson (nederst pi bilden) och Britt
Larsson iir sysselsattamed att i halvstor skala prova en ny metod fcir rening av avloppsvatten frin oxidationsanliiggningenF 46 vid Nobelverken.
De har tidigare under sommaren
arbetat med metoden i laboratorieskala. De har ocksA studerat tviittvatten
frin trotyltillverkningen. Metoden ger
Iovande resultat. Vi hoppas att den
skall ge oss m6jligheter till cirkulation och dteranviindning i Okad utstriickning.
Christina Fredriksson och Britt
Larsson, som om nigra minader iir
fiirdiga civilingenjdrer, tycker att det
varit intressant att jobba ute i en industri. Och inte rhinst givande har det
varit att fii arbeta med teknisk apparatur ute i sjiilva fabriken.
De har ocksd liirt sig att anviinda
skyddsutrustning.
Det var endast vid fotografens bescik som ansiktsskydden fiildes upp.
Den eftergiften gjordes fcir att B-Pilens
liisare skulle fi ndjet att se hur trevliga flickorna ser ut.
Erik Bengtsson/NZ

Diirefter iignade man sig it lingtidsplanering och det nya order- och
faktureringssystemet ingick ocksi i
den inledande delen av programmet
som fdljdes av gruppdiskussion om
forsknings- och utvecklingsarbetei anknytning till smidda valsar.
Giister var Sven Arvidsson, Lars
Hellner och Hermon Larsson samt
Lennart Sibeck SDL, Bofors.
Tredje dagen behandlader de gjutna
valsarna i samma form - gruppdiskussionens.
Det veckoldrnga siiljmotet agnade
den drygt sista dagen at saljtraning,
genomging av nytt stiljstcidjandematerial och planering av hcistens sliljaktiviteter.

I JacquesA. Marlot, BOFORS-AKERSBENELUX S. A., Belgien
2 Kamal Dahi, Algeriet
3 Keith Wright, BOFORS-AKERS(G. B.)
LTD, Storbritonnien
4 Bertrand Ponroy, BoJors France S. A.,
Frankrike
5 Torsten Nilsson, BOFORS-AKERS
6 Karl Ernst Cetto, BOFORS-AKERS VERKA aFSBURO, vdsttyskland
7 Ebbe Sundberg, BOFORS-AKERS
8 BengtRutgersion, BOFORS-AKERS
9 Evert Liddn, BOFORS-AKERS
I0 Kai-NilsNordstr,m, Oy SuomenBofors Ab,
Finland
I I Julio Rodriguez,Robur S. A., Sponien
12 Albino Ponta, Avesta S. p. y'., Italien
13 Knut Knudsen,BOFORS-AKERS
14 SadunErenli, Mehmet Kayala, Turkiet
15 Kjell Inestam,BOFOR.S-AKERS
16 Tom Bird, BOFORS-AKERS(G. B.) LTD,
Storbritannien
17 SvenEktund, BOFaR$-AKERS
I8 Ed Malon, BOFORS-AKERSAMERICA,
INC. USA

I9 Andrzej Krol, Czarnecki, Polen
20 Heinz Rabe, BOFORS-AKERSVERKA UFSBURO, Vdsltyskland
2 I SvenEric Stram, BOFO RS-A KERS
22 OveEdvardsson,BOFO RS-AK ERS
23 Lennar t Edestrand, BOFOR S-AK ERS
24 CtaesBjb rk man, BOFO RS-AK ERS

Sefiare frin l4Hndermiiites pi BOFORS-AKERS
17 utliindska gaster frdn 14 olika
liinder har under en llcistvecka varit
samlade pn BOFORS-AKERS. De 17
deltagarna har forsiiljningen av BOFORS-AKERS valsar som minsta gemensamma niimnare. Arets'siiljmcite
var det andra i ordningen. Det forsta
genomfordesunder 1975.
Siiljm0tet iir en 6rlig sammandragning av marknadssidans personal,
hemma och utomlands, fdr gemensamt
tankeutbyte och f6r cimsesidig information och inspiration.

Frin hemmasidan medverkadeinte
enbart Marknadsavdelningens personal. Bland viirdarna iterfanns ocksdr
representanter f6r forsknings- och utvecklingsavdelningarnasamt produktionen.
Orientering om orderingdrng i nuliiget, leveranseroch produktion inledde programmet som fciljdes av en
presentation av den nya organisationen fdr forskning och utvecklingsavdelningen.

En inledande fdredragning om siiljteknik och sdljpsykologi blev mycket
uppskattad. Giistfcireliisare var Jun
Guthammsr frdn Mercuri Institutet.
Stockholm.
Ett uppskattat inslag var ocksd onsdagens middag hos Kerstin och Louis
Amdn. Siiljmdtet brdts med en gemensam lunch i Gruvstugan i Skotttvdngs Gruvpark som ^ligger pd bekviimt avstAnd frdn Akers Stvckebruk.

Tre m6n lig i samma sal pi ett
sjukhus. Den ene bertittade:
- Jag k?inner en liikare som glcimde en termometer i magen pi en
patient som han opererade.
Di beriittade den andra:
Jag ktinner en annan ldkare
som rikade glOmma sin niisduk i
magen pi en annan patient.
Just di kom liikaren in i rummet och frigade:
- Ar det nigon av er som har
sett min hatt?
*
- Nigot honorar tiinker jag inte
betala doktorn, men jag ska komma
ihig er i mitt testamente. .
- Frirlit, direktdrn, men di miste
jag skriva om receptet.

En racerfOrare hade fitt en formelettbil. Ntir han provkOrde den sig
han i backspegeln en prick som blev
st6rre och stdrre. Ntir den kom jiimsides med racerbilen sdg fciraren att
det var en Volkswagen. - Vet du
hur man f6r in tvAan i den hir
bilen? frigade han i Folkan.

I BJORKBORN
NYTTSPRANGAMNESGJUTERI
Bofors har beslutat att starta fiirberedelser fiir uppfiiran'
de av ett nytt sprdngdmnesgjuterii Bjiirkborn. Detta dr resultatet av ett flerSrigt arbete med utveckling av tillverkningsmetodersom ger fiirhiijd kvalitet och sdkerhetvid hante ri n g a v o ch skj u tningm ed am m unition.
Vid tillverkning av granater och annan ammunition, som skall ha spriingverkan, ingir ett moment diir man
tillfdr spriingiimne. Den vanligaste metoden for detta dr sedan gammalt
gjutning.Man anviinder sig dd av ett
spriingiimne, som 6ven i smiilt tillstind
iir tillriickligt okansligt fcir att medge
siiker hantering. Ett sprdngdmne med
unika egenskaperi detta avseendeiir
trotyl, som har anvantsiinda sedan1:a
viirldskriget.

och gjutning i VN. Ny metod och ny
lacktyp har utarbetats fdr den inviindiga ytbehandlingen av granathylsorna.
Fcir att fi vidheiftning kriivs iiven nya
moment vid gjutningen sisom fdrvdrmning av granathylsor fclre gjutning, noggrannarestyrning av temperaturer m. m. vid gjutning och ett
nytt avvalsningsforlopp.

Trotyl smiilter och stelnar vid ca
80' C. Vid stelnandet intriiffar en
kraftig krympning, som skulle kunna
medfora hiligheter i laddningenom inte stelningsprocessenstyrdes mycket
noga. Dylika hiligheter medfor naturligtvis f6rsiimrad verkan hos granaten,
men utgor dessutom en siikerhetsrisk
- en risk f6r fdr tidig brisad - nigot
som dr vida allvarligare.

De nya metoderna 6r viisentligt mer
utrustnings- och utrymmeskriivande
iin de tidigare. De kan diirfdr ej tillliimpas seriemiissigti befintliga arbetslokaler. AB Bofors har darfcir beslutat
att starta fcirberedelserfor uppforande
av ett nytt spriingiimnesgjuterii BjorkDOrn.

Efter stelnandetskall granaten svalna till rumstemperatur. Hdrvid krymper trotylen ytterligare. Krympningen
iir fem g6.ngerstorre dn stdlets. Detta
kan ge upphov till luftspalter - spalter
mellan spriingdmnetoch granathylsan,
speciellt i botten. I moderna vapen
med hoga accelerationer kan detta
medfdra enstaka fall av fdr tidig
spriingning.Erfarenheterfrin utlandet
tyder pi att sA kan vara fallet. Denna
risk kan fdrstiirkas om hirda partiklar, t ex av sand, finns i spalterna.

NYBYGGNATION

Det nya gjuteriet iir i fcirsta hand avsett fdr tung artilleriammunition, dvs
med kaliber 6ver 7,5 cm. PA ling sikt
skall emellertidiiven gjutning av andra
tunga produkter sisom sjdminor kunna tillverkasi sammaanldggning.Denna miste diirfor vara flexibelt uppbyggd for att kunna klara alla tunga
gjutobjekt i vdrt produktsortiment.
t

UTVIDGNING

De bAda nya stora fabrikerna i
Bj6rkborn - gjuteriet och krutfabriken - har kriivt en utvidgning av
SAKERH ET
fabriksomridet. Denna utfdres som en
forldngning norrut av nuvarande omFor att fd helt sdker ammunition till
moderna vapen har, efter omfattande ride. Det nya gjuteriet kommer att bestudier av problemen, nya kvalitets- sti av ett flertal byggnader. Hiirigennormer arbetats fram av Fcirsvarets om blir det m6jligt att separeraolika
Materielverk i samrid med Forsvarets moment i tillverkningsprocesseniriin
Forskningsanstalt och de ammuni- varandra. Det blir silunda en byggnad
fdr varderaav fdljande moment:
tionstillverkande
industrierna.
Vid Bofors har utarbetats en ny
tillverkningsmetod av avdelning KPF.
Den svirra frirgan att undvika bottenspalt loses genom vidhiiftning mellan
sprangamnet och granathylsan. Med
hjiilp av nya tillsatser fdrbiittras
spriingiimnets egenskapervid temperaturf0randringar. De nya kraven och
metoderna bercir hela granattillverkningsprocessenfrin smidning i MSK
via bearbetningi VA till ytbehandling

!

f6rvdrmning av granathylsor

I

f 6 r v a r i n ga v s p r d n g d m n e

I
I

s i k t n i n ga v s p r i i n g i i m n e
uppsmliltningoch gjutning

I

svalning

I

efterbearbetning,kontroll, montering och packning

I
I

fcirvaring av fiirdig ammunition
fcirstorande kontroll av ammunition

I byggnaden for fdrvrirmning av
granathylsor ingir iiven personal- och
manOverutrymmen.
De interna transporterna mellan
husenkommer att ske med rundgiende
transportsystem ett fcir granater
och ett fdr spriingrimne.

ARBETSMILJO
Vid projektering av fabriken har
t i l l t i m p a t sm o d e r n a s t ep r i n c i p e r a v s e ende skyddsteknikoch arbetsmiljO.Vi
har studerat teknik och erfarenheter
bide inom landet och i utlandet. Genom den tidigare niimnda uppdelningen
pi ett flertal byggnader och genom att
vissa delar av tillverkningen nu kommer att fjiirrstyras, har skyddsniv6n
fitt en viisentlig hojning i fcjrh6llande
till nuvarande standard. Arbetsmiljcin
kommer att forbattras dels med transport- och lyftredskap och maskinell
hantering av vissa moment, dels med
en satsningpi goda luft- och temperaturforhillande i gjuteri- och svalningsl o k a l e r n am . m .
Processtekniskoch byggnadsteknisk
projektering av den nya fabriken pAgir. Markarbetena startas under hdsten och hela anliiggningenberiiknasvara klar for intrimning under 1978 och
produktion 1979.
for seriemiissig
Projekteringsarbetet bedrivs med
ndra samarbete mellan alla berorda
parter. Projektorganisationen har en
styraqdegrupp under ledning av KarlAke Jarbelius, en verkstrillande och en
samrirdsgrupp under Bjdrn Edman.
Projektledaredr Bo Karlsson.
Biorn Edman
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Samman

a
I

OM MEDBESTAMMANDEI ARBETSLIVET
Lagen antogs av riksdagenden 2 juni 1976och triider i kraft den I januari
197'7. De giillande lagarna om
fdrenings- och fdrhandlingsriitt
kollektivavtal samt om
medling i arbetstvister

slutet forbereds. I andra fall av mindre
omfattning och betydelse kan fOrhandling ske vid en senaretidpunkt.

Det betonas starkt i departementschefens yttrande att den primiira forinte fir utgcira
har med fdriindrat innehdll samman- handlingsskyldigheten
hinder f6r en rationell och effektivt
fogats till en lag som fdtt beniimningen ett
organiserad verksamhet. Det miste
utrymme for omdispolag om medbestimmandei arbets- diirfdr finnas
art fdr att m6ta t ex
av
tillfiillig
sitioner
livet.
driftsstdrningar eller fdr att tiicka
oforutsedda, tillfiilliga personalbehov.
Nedan omndmnes lasens huvudHandlingsberedskap dr regelmiissigt
punkter.
ocksi nodviindig i fciretagetskontakter
utat, t ex niir det giiller att fatta beslut
om att k6pa varor eller siilja produk::::i
ter.
:;i::iF*ffiitf-l#isrriiilHdlings;,,,

:r,#kv-dffi1fp*,i1,'.t,,
.,,,1.

Arbetsgivaren iir skyldig att ta upp
forhandling, s k primrir fdrhandlingsskyldighet, med facket innan han fattar beslut om viktigare fc)rrindringar av
a) sin verksamhet eller
b) arbets- eller anstiillningsf6rhillanden fcir enskild arbetstagare.

Om det fdreligger "synnerliga skiil"
behover arbetsgivaren inte droja med
sitt beslut efter genomford fcirhandling. Fcirhandlingsskyldigheten som
sidan kvarstir dock alltid.
Det rcir sig hiir om undantagsfall s6som
-

}ded viktigare fArrindring av verkssmheten avses t ex omltiggning, nedl2iggning, inskriinkning eller utvidgning av driften, civerlitelse eller upplitelse av rcirelsen,nyanliiggning, st6rre investeringsbeslut, lokalisering av
fciretaget. Till omridet hor ocksi
ldngsiktiga beslut om arbetsorganisationen, val av arbetsuppgifter och arbetsmetoder, planering och inriittande
av arbetslokaler, arbetstidens forliiggning, personalpolitiska frigor av nigon omfattning, t ex rekryteringsprinciper, utbildningsfrdrgor, bostadsfrigor.
Till viktigare f1rrindring fdr anstdlldh1r t ex omplacering frin viss arbetsuppgift till annan eller omflyttning for viss period som inte iir kortvarig och inte gcirs fcir att tillfalligt
tiicka annans frinvaro pA grund av
sjukdom eller annan liknande orsak.
Det iir angeliiget att forhandlingsarbetet organiserassi att tillriickligt ridrum finns innan beslut skall fattas. I
omfattande och komplicerade frigor
b6r sdlunda fcirhandling tas upp tidigt
under planeringsstadiet och sedan bedrivas fortkipande under det att be-
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-

risk fcir siikerhet pi arbetsplatsen
arbete fcir att avviirja fara
fcir miinniskor eller skada pi
byggnader, maskiner, varulager m m, s k skyddsarbete
andra situationer. diir arbetsgivaren oforutsett kommit i ett
liige, diir det stAr klart att beslut m6ste fattas omedelbart.

Pi begiiran av facket mdste arbetsgivaren iiven avvakta med beslut tills
frigan varit forem6l fdr s k central fdrhandling mellan forbunden i 6mse
sidor.

dagliga verksamheten i foretaget. Avsikten iir friimst att facket skall kunna
stiilla ansprik pi forhandling i frdgor
som det bedomer som viktiga.

Information
Lagen fdreskriver att det i princip
skall vara en fullstiindig oppenhet for
de anstiillda i fr6ga om hur f6retaget
utv6cklar sig i olika hiinseenden.
Informationsreglerna bestir av tre
olika delar niimligen
-

skyldighet att utlamna handling som iberopas i forhandling (s k editionsplikt)

-

utvidgad informationsriitt fdr
kollektivavtalsbiirande arbetstagarorganisation

-

tystnadsplikt.

Part som vid forhandling iberopar
viss handling skall pA begiiran hilla
den tillgiinglig fcir motparten, s k editionsplikt. En forutsiittning for att
kunna kriiva denna information tir att
handlingen avser faktiska forhillanden. Diiremot ar part inte skyldig
liimna ut handling som innehiller egna
dveryiiganden eller fcirhandlingstaktiska dispositioner.
.Arbetsgivareniir skyldig att fortlcipande, utan anmodan (primiir informationsskyldighet) hilla sina avtalsmotparter underriittade om
-

den produktionsmiissiga och
ekonomiska utvecklingen i foretaget

-

riktlinjerna for f0retagets personalpolitik.

Sekunddr fiirhandlingsskr'ldighet ,
Arbetsgivaren iir diirutciver
,,
,,, :.',..:,4.::,..,.:
att pd begeiranbereda facket
I alla andra fr6gor iin de som niimnts
ovan har facket ratt att begiira lokal
och central fcirhandling med skyldighet fcir arbetsgivaren, s k sekundiir
farhandlingsskyldighet, att skjuta pA
sitt beslut eller pi genomforandet av
ett redan fattat besiut.
Departementschefen framh6ller att
denna i sig lingtg6ende rritt fdr inte leda till en omfaitande forhandlingsverksamhet i frAeor som htir till den

skyldig
tillfiilie
att granska sddqnt material som organisationen behover fdr att kunna tillvarata medlemmarnas intressen i fdrhillande till arbetsgivaren.Diirmed avsesbocker, rapporter, analyser,protokoll, avtal, inkomna order etc av betydelse for att bedoma den ekonomiska
stiillningen och utvecklingen i fciretaget.
Arbetsgivaren iir vidare skyldig att i
rimiig omfattning

-

bitriida med utredningsarbete
samt

-

lamna over kopior av de handlingar

den tilltiinkta itgiirden i allt
viisentligt motsvarar itgard
som tidigare godtagits av facket.

som facket behciver f0r att tillvarata
medlemmarnas gemensammaintressen
i fcirhdllande till arbetssivaren.

Tystnadsplikt
Lagen innehiller ingen bestlimmelse
om ratt fclr arbetsgivaren att genom
tystnadsplikt begriinsa kretsen av mottagare ntir informationen ror siirskilt
kiinsliga uppgifter, t ex produktionsmetoder, affiirsf0rbindelser, utvecklingsprojekt etc. Huvudregeln iir i stiillet att arbetsgivare, som vill kriiva
tystnadsplikt i viss friga, har rdtt till
fdrhandling med motparten diirom.
Kan parterna inte enas vid forhandlingen kan arbetsgivaren inom l0 dagar efter det man slutforhandlat lokalt
eller centralt vticka talan vid arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen skall bifalla talan om tystnadsplikt om det
finns risk fdr viisentlig skada for part
eller annan.
Innan frigan iir avgjord genom fdrhandling eller av arbetsdomstolen giiller tystnadsplikt i enlighet med vad arbetsgivarenkrtivt.
Den som med tystnadsplikt mottagit information for lokal eller central
facklig o.rganisationsriikning har dock
alltid riitt att fcira informationen vidare till 6vriga styrelseledamciter.

Di en arbetsgivare avser att l6ta
nigon utf0ra arbete
-

for arbetsgivarensriikning

-

verksamhet
i arbetsgivarens

-

utan att anstiillningsfdrhdllande uppkommer

iir han skyldig atl fdre beslut kalla till
fdrhandling. Med arbete avses varje
arbete som faller inom vederbdrande
kollektivavtalsomride. Denna primiira
forhandlingsskyldighet fdreligger inte
om
-

arbetet iir av kortvarig och tillfiillig natur (t ex speciell reparation eller mindre installation) eller

fcirliiggning, val av arbetsplats, arbetsstudier, bedrivande av skyddsitgarder och arpersonalutbetsmiljofrigor,
bildning, personalpolitik etc)

fordrar siirskild sakkunskap
(t ex inom administration eller
teknik)

I dessa fall Zir dock arbetsgivaren
skyldig att forhandla fore beslut eller
dtgiird om begiiran diirom framstiilles
fr6n den bercirda fackliga organisationen.

-

ingdende och hrivsnde ov onstiillningsavtal (t ex den praktiska till?impningen av reglerna
i lagen om anstiillningsskydd,
tester, intervjuer, meritviirdering, arbetsbetyg, personalstatistik- personalbehovetc)

-

fscklig eller politisk verksomhet pd arbetsplatsen i den min
frigorna kan siigas h6ra till
fdretagslednings- eller arbetsledningsomrddet.

Om enighet inte uppnis vid central
fdrhandling har qrbetstagarfOrbundet
ratt att inltigga veto mot den tilltiinkta
Atgiirdenunder forutsiittning att denna
-

-

Det i april 1976 traffade arbetsmiljoavtalet och den i februari 1975 triiffade civerenskommelsenom ekonomikommitt6 och arbetstagarkonsulter
(dock uppsagd av LO i augusti 1976)ar
annars inte <iverenssthmmer exempel pi sidana medbestiimmandemed vad som iir allmiint god- avtal.
taget inom det kollektivavtal
som mellan parterna reglerar
ifr6eavarande arbete.
kan antas medfora dsidosiitsiittande av lag eller kollektivavtal fdr arbetet eller

Lagen innehdller flera grundliiggande riittigheter av betydelsef0r cikat arbetstagarinflytande, friimst genom utvidgad forhandlings- och informationsriitt. Diirjiimte tillkommer regler
om tolkningsforetriide och vetoriitt i
visst fall.

Om endera parten begtirt reglering
av medbestiimmanderdttsfriga i kollektivavtal men sidant avtal ej kunnat
triiffas uppkommer s k kvarlevqnde
stridsriitt. Det innebtir att oart under
lcipandeavtalsperiodAnyo kan aktualisera frigan och begiira fcirhandling
och om fcirhandlingarna inte leder till
cinskat resultat vidta stridsdtgiirder f6r
att fi igenom sina krav.

Den kvarlevande stridsratten forutFcir att arbetstagarna skall uppn6 ytsiitter
vidare att kraven om medbeterligare inflytande mdste kollektivavtal traffas mellan arbetsmarknadens stiimmandeavtal forts fram i samband
parter om innebdrden av och formerna med de sedyanliga forhandlingarna om
ldne- och anstiillningsvillkor.
fcir detta. Och s6dant avtal kan triiffas
parter
mellan
som triiffar kollektivavtal om l6ner och andra ansttillninssvillkor.
SAdant medbestiimmande kan begliras betriiffande i princip alla frigor
som ror
-

-

-

fdretagsledningen (t ex produktions inriktning och omfattning, inkdp, fOrsiiljningsoch reklamliknande frigor fcir
produktavyttring, investering&r, vinstanviindning, konjunkturbedclmning,budget, finansiering etc)
arbetets ledning och fordelning (t ex arbetsmetoder och
arbetsutrustning, maskinplacering, rationalisering, omplacering och befordran, fordelning av arbetet, arbetstidens

I lagen anges regler for tre olika
typer av tolkningsfdretriide, niimligen
vid tvist om
-

arbetsskyldighetensomfattning

-

innebdrden av bestiimmelser
i kollektivavtal om medbestammanderatt

-

bestiimmelserom l6n eller annan ersiittning fcir visst arbete.

Om det fdreligger scirskildu skiil ett mildare uttryck iin synnerliga skiil
- befrias arbetsgivaren frin sin skyl-
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Den nya lagen innebiir vidare att det
iir forbjudet fdr varie facklig organisation att anordna, foranleda, liimna
Uppkommer tvist om arbetstagares, understcid till eller pi annat siitt med'
arbet3sky I d ighet giiller som huvudregel
verka vid strids6tgiirder som 6r olovliga fcir den som iir bunden av vederatt arbetstagarsidanhar tolkningsforetriide. Detta innebiir i princip att de av bcirandekollektivavtal.
tvisten bercirda arbetstagarna inte iir
skyldiga att arbeta om den facliga organisation, som utovar tolkningsforelriidet, havdar att arbetsskyldighet inte f6religger. Om arbetsgivaren vill fi
igenom sin tolkning miste han beglira
Om kollektivavtalsbundna arbetstacintral fdrhandling och i sista hand gi
vidtaeit en olovlig stridsatgardar
sare
fi
tvisten
for
att
arbetsdomstolen
till
irberssivaien och den lokala arbetsavgjord.
taearoiganisationend msesidigt skyldieiatt u-tandrdjsmil ta upp dverliiggInnehiller kollektivavtal foreskrift
-ninear.
Avsikten ar att ge parterna
om medbestdmmandereitti visst avsetill kontakt fdr att inom avmoiliehet
ende har arbetstagarsidan tolkningsforetriide di tvist uppkommer om be- talets-ram undanroja eventuellamissforstdnd och klargora fcirekommande
stiimmelsenstilliimPning.
problem m m och ddrigenom fA en iniedd
otilliten arbetskonflikt att uppanI tvist som enbart berdr lAn eller
nan ekonomisk erscittning till arbets- hora si snart som mojligt.
Carbonnier
tagare pi grund av lag eller avtal har
jr"
arbetsgivaren tolkningsfdretriide' Arbetsgivaren iir skyldig att omedelbart
pAkalla fcirhandling om lcinetvistuppLITTERATUR
i<ommer. Kan tvisten ej l6sas vid lokal
I hostens f6rsta bokskOrd iterfinns
eller central fcirhandling miste arbets- dels fdrsta rapporten om Tjiinstemiingivarparten viicka talan i tvisten vid arnens arbetsmilj6er - Arbete. Hiilsa.
betsdomstolen. Underldter arbets- Viilbefinnande och RaPPort om nya
givaren detta inom viss fcireskriven tid
l0neformer - Istiillet fcir ackord.
blir arbetsgivaren skyldig att utge erarbetstagarpartens
enligt
siittning
TjiinstemSnnens arbetsmiljoer och
mening om dvtalets innebcird'
forsla rapporten diirom iir utgiven av
TCO. Fdifattarna iir Ingrid Wahlund,
Gunnar Nerell.

dighet att skjuta pi beslutet men ej
frin sin skyldighet att forhandla.

Kollektivavtalet har bl a till uppgift
att skapa arbetsfred mellan avtalsparterna under den tid avtalet giiller.
Lagen fastslir att avtalsbunden arbetsgivare och arbetstagare fdr inte vidta
eller delta i fackliga stridsitgiirder
(strejk, lockout, blockad, bojkott
o dyl) under avtalsperioden
-

-

-
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Sidbyte fiir
Bof ors Hotell
Ombyggnaden av Bofors Hotell gir
in pA sin tredje och sista etapp. Trots
att svirigheterna pi byggnadssidan
varit stcirre tin viintat beriiknas tidsplanen hilla. Verksamheten har flutit
6ver f0rviintan bra trots "halveringen" av hotellet. Detta tack vare fina
personalinsatseroch giisternas f6rst6elsefcir situationen.

Rapport om nya ldneformer
Istiillet fcir ackord har utgivits av
SAF:s tekniska avdelning'

Uppslagsbokom
arbetsmilj6utbildning

V i l k a u t b i l d n i n g s m d j l i g h e t e rf i n n s
om stcid saknas frin den av- d e t p A a r b e t s m i l j o o m r 6 d e t ?
talsslutande organisationen,
Den frdrgan iir aktuell for mdnga
eller
och svaret finns i Arbetarskyddsstyfor att utciva pitryckning dA r e l s e n ss a m m a n s t i i l l n i n g ' U t b i l d n i n g
3/76' som kan rekvireras kostnadstvist rider om kollektivavtalfritt.
ets giltighet, bestind eller riitta innebord eller om visst forSkriften som 6r pi 80 sidor, innefarande strider mot avtalet eluppgifter om seminarier, konhiller
Ier lagen, eller
ferenser och kurser som ordnas av
intressefor att framtvinga ?indringar o m k r i n g 6 0 o r g a n i s a t i o n e r ,
universitet
myndigheter,
foreningar,
av avtalet, eller
och andra. For varje arrangemang
finns som regel uppgifter om tid och
fcir att stddja annan, dvs vidta
plats, kostnader, bidragsmojligheter
som
niir
den
sympatiatgiird,
m.m. Dessutom finns uPPgift om var
vidtar den primiira stridsitman ska anmlila sig och var man kan
giirden inte har riitt att gora
f i y t t e r l i g a r eu p p g i f t e r .
detta.

Den etappviixling, som nu sker innebiir, att den 6stra delen av hotellet,
rumsdelen och viss del av siillskapsrummen, som varit avstiingd sedan
irsskiftet, nu stdr klar att oppnas -samtidigt sker en avstiingning av hotellets viistra del.
Hotellet hills sttingt den l-22 november for "sidbyte".lJnder tiden anviinds Giistgirden for frukost och
lunch. Gitstrummen kan troligen ej
oppnas forriin slutet av november'
Ombyggnaden ar ett resultat av de
fdreliigganden som friimst brandmyndigheter gjort. Elanslutningar liksom
vatten- och avloppsanslutningar har
fitt en genomgripande renovering. Nya
iir ocksd kciksregionerna som f6tt sin
beh6vliga anpassning till dagens krav,
arbetsmiljomiissigt och tekniskt, liksom personalutrYmmena.
DA den cistra delen tas i bruk si
sker det dock med vissa reservationer,
mciblering och inredning blir provisorisk till dess att ombyggnaden iir genomfdrd i sin helhet. Den beriiknas vara klar viren/sommaren 1977.
I och med att etapp tvA avslutas iir
samtliga personalutrymmen fiirdiga
med undantag fdr Pausrummet' Det
ersiitts tills vidare genom att personalen disponerar det nya linnerummet.
I personalensomkladningsrum finns
personliga kliidskip fdr alla som ej har
en mycket kort arbetstid. FOr sidan
personal ordnas troligen lisbara skip
for forvaring av handvtiskor och viirdesaker.
Tredje etappen i byggnationen omfattar de delar som varit i bruk till
dagensdatum dvs matsalenoch ovriga
siillskapsrum samt gastrum.
Fortfarande iterstir en tid av provisorium som vi dock hoppas skall gi
lika bra som den tid vi nu uPPlevt.
Den har gitt Over fdrviintan bra siiger
Gunnar Renius, hotellchef.

F fiir Farnborough
och Fiirsvarsmateriel
Arets internationella fl ygutstiillning
i Farnborough, niigra mil sydviist om
London, dgde rum 5-12 september.
Som vanligt omfattade utstrillningen
inte enbart flygplan utan ocksA viss
forsvarsmaterielsAsomlv-kanoner och
robotar.
Farnborough-utstiillningen
iiger rum vartannat ir, och Bofors deltog nu fcir andra gAngen.I vdr monter
pd ungefiir 100 m', som var beliigeni
norra hallen, visade vi framfcirallt
luftvarnsrobotsystemet RBS 70.. En
uniformskliidd docka med robotstativ,
sikte och robot i eldberett liise var
p l a c e r a dp a e t t r o t e r a n d ep o d i u h . A r rangemangetronte stor uppmiirksamhet, och niir vi visade vdr nya FMfilm pA en filmduk centralt placerad i
montern, blev det folksamling bide i
montern och i de angriinsandegAngarna.
Pd andra sidan montern visadevi ett
bildspel av lyssystemetLEPUS. I en
sekvenspi fem bilder visadesforloppet vid ftillning av LEPUS frAn flygplan.
I montern fanns ocksA konferensrum ddr vi kunde ta emot geistersom
var intresseradeav ndrmare diskussioner. Vi hade mojlighet att med hjalp
av broschyrer, dia-bilder och film
ndrmare beskriva de orodukter som
v a r i n t r e s s a n t af o r b e s o - k a r n a .
Vi visadeocksd vir 40 mm lv-kanon
FAK 40 L/70. Pjtisen visades i Philips utomhusmonter tillsammans med
eldledningssystemetFlycatcher, (Philips eldledningssystem).
PA Farnborough-utsttillningendeltar hela viirldens ledande flyg- och
forsvarsmaterielindustrier med sina
produkter. For att inte "drunkna" i
detta enorma utbud mAste man ha en
monter som syns och som helst skiljer
sig pi nigot siitt friin de ovriga. Ett
gott arbete hade i detta avseendeutforts av Bo Liljedals Reklambyrd i
Orebro som vi anlitat for utformning
av montern. Uppbyggnaden utfordes
av en annan svensk firma, "kringarrangemang" som t ex elinstallation
och telefoninstallation, utfcirdes av
olika engelskafirmor. Det iir en omfattande organisation som kriivs fdr
att fi allting att fungera.
Arets utstdllning blev for Bofors
del mycket lyckad satillvida atr vi
hade en snygg och intresseviickande
monter, allt vdsentligtfungeradeenligt
planerna. Bofors stiillning som en av
viirldensledandeforsvarsmaterielindustrier kunde uppmiirksammas av besokare frAn hela viirlden.
Sten Bjuring

I slutet av juni mSnadtecknadeskopkontraktmellanAB Bofors och det amerikanskaforetaget BBF-Group.Bofors overtog da samtligaaktier i de bSdaelektronikforetagen
BLH och
Dynisco. Tvi foretag som med sina respektivetillverkningsprogram v6l platsarinom vir sektor Elektronikoch kompletterar Boforscivilaelektronikverksamhet.
I tv6 korta reportageges en bild av de b5da nya "Boforsdottrarna".

Nya USA-dott rar
BLH och Dynisco
BLH
FOr 35 ir sedanuppfann Dr Arthur
C Ruge vid The MassachusettsInstitute of Technology trAdtojningsgivaren - ett motstindsndt som applicerat
pa ett fdremil kan miita tcijningen i
detta. Tcijningsgivaren har ungefdr
samma storlek och form som ett frimiirke. Denna anmiirkningsviirdaprodukt revolutionerade fiiltet for stressanalys och iir iin idag den mest kiinda
noggranna metod fclr att miita tdjning.
Tridtdjningsgivaren iir idag BLH:s
huvudprodukt.

TAjningsgivaren frdn BLH liknar sdvijt.tilt form
som storlek ett frimtirke.

Direktclr Bob Welsh beriittar om sitt
foretag, det amerikanska dotterforetaget BLH.
Vdrt foretag sysslarmed precisionsviigning och miitning, liknande den aktivitet som Er sektor E. VArt produktomride kan uppdelas i fyra huvudgrupper: tojningsgivare, givare, instrumenteringaroch system.Inom varje grupp har vi enrad produkter som
marknadsforsciverhela viirlden. Fastiin vi arbetar i ett ytterst konkurrensbetingat omride iir BLH den erkiinde
ledaren inom tojningsgivareteknorogln.

Vdra stcirsta forsiiljningsanstriingningar riktar sig mot industrimarknaden. En stor procent av vir totala produktion salufdrs utomlands till alla
delar av viirlden. Tcijningsgivare siiljs
som komponenter till allmiin industri,
statsfciretag,universitet och laboratorier dar behov f0religger av tojningsmiitningar. Tcljningsgivare sziljs ocksi
till tillverkare av givare och i forbigiende kan niimnas att Bofors sedan
liinge varit en stor kund hos BLH vad
g?illertOjningsgivare. Givare stiljs ocksi som komponenter till vigtillverkare
for inbyggnad i elektroniska v6gar,
till Staten fcir dess rymdaktivitet, till
kemiska fabriker. till kraftverk och till
allmiin industri.
Produkterna frAn avd Instrumentation och System siiljs vanligen till de
industriella marknaderna, dar vir utrustning kan utfcira en miingd siviil
enkla som komplicerade miitningar
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och kontrollfunktioner. Vid dessatillfiillen framliigger kunden ett problem
och BLH tillhandahiller den slutliga
lOsningen. Nigra exempel pi sAdana
problem iir:

Vig- och balanssystem
fiir flygindustrin
BLH iir den enda leverantoren till
Boeing f0r dess 141-plan och iiven till
Douglas for dess DC 10 av vdgningoch balanssystem.
flygplan.

Vdgningssystemfiir
liv s me d e l s i n d u s tri n
En av de stcirsta tillverkarna av
frukostflingor i USA (Kellogg Company) anviinder BlH-systemet for exakt
sammansattning av frukostfl ingor.
BLH Electronics iir beliiget i Waltham. Massachusetts,15 eng mil frdn
Boston. Vi flyttade in i vira nuvarande
lokaler 1956. Vi har 450 anstdllda inom huvudavdelningar:Teknik, Marknadsforing, Tillverkning och Ekonomi. Den irliga omsiittningen dr ca 70
Mkr.
Avslutningsvis siiger direktcir Welch
att i en mycket teknologisk industri,.si
som vfir, iir det absolut nodviindigt
att ha kontinuerlig forskning, att upptacka hya potentiella anviindningsomriden och utveckla nya produkter som
verkligenbehovs.

fdr plasttillverkningsmaskiner samt industriella givare iir de produkter som
man ertivrat sivdl den inhemska amerikanska marknaden som en stor del av
den europeiska marknaden med. 75 9o
av dagens fdrsiiljning gir till striingsprutnings- och formningsmarknaderna.

-Naznrtq

Dynisco svarar for 80 9o av dessa
marknader i USA och har en 35-Pro- Sektor Fiirsvarsmaterielcentig marknadsandel inom samma M ar knadsfiir ing
omrdden i Europa. 30 Vo av den totala
Ingenjor Johnny Persson, sign.
forsiiljningen gir pd export, varav
pd
hiilften siiljs i Tyskland. For 1976 van- P e n j , a n s t i i l l sf r . o . m . 1 9 7 6 - 1 0 - 0 1
offertingenjdr.
Johnny
I
som
FMX
20
Mkr.
civerstiga
tas fdrsiiljningen
Persson,som kommer frdn VO, skall
arbetainommGrupp Asien.
har
DY1970-talet
av
Sedan borjan
nisco ett fristiende fdrsiiljningskontor
RBS 70 proiektledning
i Tyskland. Etableringen i EuroPa
Ingenjor GAran Lundholm ersiitter
gjordes i syfte att utveckla den euro- ingenjdr Jsn Lundberg frin 19'76-10'
peiska marknaden, friimst Tyskland, l5 som marknadsavdelningensrepret)sterrike och Schweiz.Frin Tyskland sentant i verkstiillande gruppen fdr ofhills ocksi kontakten med dststats- ferter, kontrakt och order.
marknaden. MAnga stora order har
Ingenjcir Harry Sdker (sign. Srh),
kommit just frin dessa pd pressure
tidigare anstiilld pi PAN, anstiills fr.
transducers,tryckgivare.
o. m. 1976-10-01pi FMO med placering pi FMO.
Dynisco ligger i ett industriomride
i staden Westwood, ca 12 eng mil vsv
Boston. Hela anliiggningen iir en- Sektor F och N
Fr. o. m. den I oktober kommer
vAningsbyggnadervarav merparten utgors av fabriker for tillverkning. Inom
Ludvig Sterlly att under siikerhetssamma anliiggning ryms ocksi labora- chefenAke Ahrell, avd. FAS, pi halvtid handliigga vissa frigor och protorier och kontor.
jekt.
Ludvig Sterky behiller Pi halvtid
sin nuvarande funktion inom sektor
Nobel.

DYNISCO
Dynisco kan idag grovt schematiskt
siigasvara ett fciretag i plastbranschen.
En mera ingiende beskrivning av fore
taget beriittar att Dynisco utvecklar
och stiljer elektronikkomponenter fcir
plasttillverkningsmaskiner.
Sedan mitten av 1960-talethar fciretaget satsat pA och inriktat sig pA industrigivare. Man har fdrbattrat den ursprungliga utformningen av tryckgivaie, som var den produkt som lade
grunden till Dyniscos verksamhet.
Tryckgivare och utrustning fdr plasttillverkning iir idag Dyniscos huvudprodukt. Den utvecklingen har skett
via fyra iigarskiften sedan starten
1953.Agarskiften som piverkat marknadsinriktning - men med tryckgivaren som gemensamndmnare.
Den maskintillverkande sidan inom
plastindustrin iir idag Dyniscos huvudmarknad. Tryckgivare och utrustning
18

Sd ser Dyniscos anlciggningar ut, extri6rt.

SEKTORSTAL _ SIitdel ar
Antalet anstiillda ar totalt 99 varav
49 iir timavldnade och 38 m6nadsavl0nade, forutom Tyskland diie Dynisca
Antalet anstallda ar totalt 99 varav
49 dr timavlcinade och 38 minadsavlonade, fdrutom Tyskland diir har
Dynisco l2 anstiillda.
Fciretaget leds av tvA personer med
tillverkning och marknadsfciringCerard Eggleston och Richard Carrera
som respektive ansvarsomride, samt
en chef for Tysklandskontoret.

Gunnar Segerud tilltrlider fr. o. m.
76-l l-15 tjiinsten som marknadsdirektor inom produktomrfide Slitdelar.
Gunnar Segerudkommer ndrmast frAn
Uddeholmsbolagen dar han varit
marknadscheffor Stdldivisionen.

SP - Sektor StSl
Axel Wollin har eftertriitt Nils Grevillius som Bofors uppdragsledare fdr
Algerietprojektet,inom SP.
Axel Wollin kommer niirmast frin
Norrbottens Jiirnverk, NJA, diir han
varit projektledare fdr NJA:s valsverksprojekt.

:
Forslagsverksamheten

HaruyBorg ny sekreterare
-

I takt med att f6rslagen blivit flera
och forbiittrats kvalitativt sA har
ocksir summan utdelade beldningar stigit, sdgerHenry Nordin, avgiende utredningsman som nu med
6lderns rritt drar sig tillbaka.
Under 1948 fick 24 godkiinda forslag sammanlagt 2 400 kr. 1975 belctnades274 f orslagmed 43 I 430 kr.
Den storsta beldning som delats ut
genom iren gick till sektor Nobel. Beloningen blev den gingen 63 000 kr
for fcirslagtill forbiittringar.

Det forslag, som Henry Nordin
brist kommer ihig och som ocksi historiskt kan placerassom nummer ett,
liimnades1965av martinmastarenErik
Fransson.Det var forslag till de viindbara stigplan som alltjiimt anviinds i
stdlgjuteriet. Ett fdrslag som utover
b e l o n i n g s s u m m a n2, 5 0 0 0 k r , g a v y t terligare 75000 kr efter patentering.
Uppfinningen fick sedan patent i 14
liinder.
Henry Nordin och Harry Borg konstaterar att instiillningen till forslagsAtt g6ra alla boforsare till forslags- verksamheteniindrats radikalt senom
stiillare. Det iir en hogt uttalad mal- d r e n . E n d n d r i n g i t a k t m e d d i n u r veckling som hela svenskaarbetsmarksiittning men iindock den milsiittning
som Harry Borg, nytillsatt utrednings- nadengenomgdttoch genomgir.
man inom fdrslagskommitt6n,vill siitta.. Man skall som bekant sikta pd
Harry Borg var tidigare verkmdstare
stjiirnorna sA nir man talltopparna, p A V T 4 1 . H a n h a r s a m m a y r k e s e r siigsdet. . .
farenheter frin STAL LAVAL och
Atlas Copco. Anledningen till att han
Den milszittningenuttalade han mot
nu bytt tjiinst inom fdretaget ar ett
bakgrund av det viirde han tillskriver stort allmiin-tekniskt intresse och ett
forslagsverksamheten.En rationalise- minst lika stort manniskointresse.
ring, ett utnyttjande av den resurs
som de anstiillda utgor. En konsult- - Min personliga uppfattning iir att
verksamhet.
den hiir typen av samverkaniinnu bara rir i bdrjan av sin utveckling,
- Forslagsverksamheten
dr ett viirfortsiitter Harry Borg. Visst har
defullt tillskott i foretagensrationalifdrslagsverksamheten
6kat stadigt
seringsprocess.Inte minst genom att
genom iren. Men jag vill arbeta for
de anstiillda kiinner sig delaktiga i
en fortsatt dkning. Verksamheten
foretagens utveckling, fastslAr Harry
stAr och faller med foretagensinBorg.
stiillning. Jag iir dvertygad om att
ju mer det pratas och skrivs om vir
Forslagsverksamheten
sorterarorgaverksamhet desto mera kommer
nisatoriskt under fdretagsndmnderna.
den att accelerera.Det iir nAgot
Den var en inskriven del i 1948-irs
som man kan avliisadirekt. Niir en
samarbetsavtalfdr kollektivt anstalld
storbel6ningdelatsut, di stigeranpersonal. Tio ir senare, 1958, skrevs
talet inldmnadefdrslag snabbt. Jag
likalydande avtal f6r tjiinstem:innen.
vill arbeta fdr att gdra varje boforsaretill en forslagsstiillare.
Verksamheten har visat en stiindigt
stigande kurva sirviil kvantitativt som
kvalitativt. Forslagen har blivit mera
avancerade och sofistikerade men
utan att verksamhetentappat de smA Fotnot: Ny adresstill utredningsmannen Harry Borg iir RY-4 med
vardagsniira forslagen som dr liitta att
kontor i nya SP-huset pA
fcirverkliga - en viirdefull varciagsraCammelbackavdsen.
tionalisering.

ffmt'ffiRm
Abrahamsson, Hilmer
NVP 5, fcidd 2 juli
1 9 1 5 . P e n s i o n e r a d3 0
september 1976.36
anstiillningsAr.

Blixt, Erik, NT,
f6dd 26 augusti 1911.
Pensionerad3l augusr.i 1976. 39 ansthllningsir.
Berggren, Gustav YP
82, fddd 4 juni l9l l.
Pensionerad 30 juni
l9'76. 4l anstiillnings{r.
Blom, Olle, VM 26.
fodd29 juli l9ll.
Pensionerad24 juli
l9'76. 39 anstiillnings-

Ar.

Adamsson, Karl-Erik,
VN, fddd 26 mars
1920. Pensionerad 30
s e p t e m b e r1 9 7 6 . 3 1a n stiillningsdr.

Bohlin, Karl, NIM 2,
fddd 25 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d2 5
augusti 1976. 25 anstiillningsdr.

Ahlberg, Sven,
SWM, fodd 8 november l9l l. Pensionerad
3 0 s e p t e m b e r1 9 ' 7 6 . 2 5
anstiillningsAr.

Dufva, Folke, RU 10,
fodd 20juli l9l l
Pensionerad3 I juli
1976. 38 anstiillningsir.

Bjdrn, David, R.T,
fcidd l2 september
1 9 1 1 . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1976.36 anstillningsAr.

Eklund, Gunnar, RN,
f o d d l 0 a u g u s t1i 9 1 1 .
Pensionerade3l augusti1976.32 anstillningsdr.
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Eriksson, Ivan, MG
30, fddd 9 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976.41 antiillningsdr.

Heddn, Johan, MYM,
fddd 4 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 0
september 1976. 38
anstiillningsAr.

Kajova, Kauko, YM
22, fodd 8 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1976. l2 anstiillningsAr.

Karlsson, Ernsf, VN
63, fodd 2 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1976.50 anstillningsAr.

Lindkvist, Ragnar,
VT 26, fddd 8 juli
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976. 39 anstillningsAr.

Boforsl6ngtmer
dn kanonsmedja

Malmberg, Eva,
FAT 3, fddd 19 september 1916. Pensionerad 30 september
1976. 40 anstallnings-

Bofors har haft nojet att ta emot
ett 20-tal arbetsledare frin LM Erikssonsverkstaderi Visby som gaster.

Ni/sson, Cuslav, RN
82, fddd 9 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a dl 0
s e p t e m b e r1 9 7 6 . 3 8
anstallningsar.

Nordin, Henry,
OPK 2, fcldd 25 september l9l l. Pensionerad 30 september
1976. 43 anstiillningsAr.

Karlsson, Karl, RU l0
fodd4juni l9ll. Pens i o n e r a d3 0 j u n i
1 9 7 6 .4 6 a n s t a l l n i n g s Ar.
Flemming, Ingrid,
SDL, fddd 28 augusti
1 9 1 6 . P e n s i o n e r a d3 l
a u g u s t i1 9 7 6 . 3 1 a n stiillningsAr.

Helling, Olle, OPU,
fddd24 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 0
september 1976. 42
anstallningsar.

Karlsson, Kari, PAN,
fddd l0 september
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 0
september l9'76. 5 0
anstallningsar.

Hjelm, Margareta,
KA 62, fcidd I I maj
1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976. 38 anstallningsdr.

Kindgren, Uno, RU
33, fodd l6 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
a u g u s t i1 9 7 6 . 4 1 a n cillninoc4r

Ohlsson, Martin,
MRK, fodd 2 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
a u g u s t i1 9 7 6 . 3 6 a n stallningser.

Gustavsson, Oscar,
VN, fddd 18 september l9ll. Pensionerad
3l augusti l9'76. 48
anstallningsar.

Jansson, lvan, RN 52,
fddd 2l januari 1913.
Pensionerad 3l maj
1976. 39 anstallningshr.

Lundgren, Runo,
FMO, fddd l7 september l9ll. Pensionerad 30 september
1976. 17 anslallningshr.

Gustavsson, Karl, YT
24, fddd 15 september l9l l. Pensionerad
3 l a u g u s t i 1 9 7 6 .8 a n stallningsar.

Joliansson, E/,s, NVK
2, fodd 24 november
1 9 1 9 . P e n s i o n e r a d3 0
september 1976.
l6 anstiillningsAr.

Karlsson, Nils, YT 2l,
f d d d 2 0 j u l il 9 l l .
P e n s i o n e r a d3 I j u l i
1 9 7 6 .4 6 a n s t a l l n i n g s hr.

20

Gruppen overnattade pi Vandrarhemmet pi Gronfeldtsudden. En anliiggning som resenarerna ansag att
Karlskoga kommun har mycket stor
hederav.
Under Rune och Sven Olssons ledning iignades f. m. 6t besclk i Boisberget och i Kanonverkstaden. Man
imponeradesav dimensionerna.Arbetarskyddet ansaggasternavar val ordnat.
Till lunchen pi Miissen och e.m.
vidare upptacktsfarder anslot sig tre
kollegor frdn Bofors - Allsn Wahlberg, Per Str1mberg och Gdsta Moberg.

Olsson, Arvid, NYK
2, fcidd 30 augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3
s e p t e m b e rl 9 ' 7 6 . 3 6
anstallningsAr.

Guslavssen,
Harry,
MVK 20, fctdd I augusti 1910. Pensionerad 3l juli 1976. 4l
anstallningsAr.

Avsikten med besdket var att studera en industri, som var ganska olik
den de sjiilva arbetar i och att utbyta
dsikter med nagra arbetsledarei Bofors.

Pettersson, Arvid R-T,
fodd 3 november
1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1976. 39 anstellningser.

Efter lunchen gjordes en rundtur
med buss inom Nobelverken varefter
man begav sig till Kilstaverken. Diir
fick besdkarnase en tappning frin den
viildiga A-ugnen. Intresset for detta
och de man som arbetade vid ugnen
var stort. Under Allan Wahlbergs
ledning besdktessedanMSK. Av reaktionerna att doma blev detta nigot
man kommer att minnas lange. Valtriinade smeder producerade vevaxlar
i liinga rader.
Den sista stora anhalten var valsverket. Pi besdksliiktarensom mojliggdr niira studium av valsningen,
stannade 6skAdarna liinge.Snabba
unga valsare sdg till att stilet kom in
i sina riitta banor fcir att mycket snabbt
forvandlastill trAd.
En minnesrik dag avslutades med
gemensam middag pa Baldakinen.
Gdsternas talesman, Tore Mattsson
uttryckte stor tacksamhetfdr allt man
i t t u p p l e v a .A t t B o f o r s g d r k a n o n e r
t kiinde man val till men att den
ivila produktionen var sa omfattande
ev en stor overrasknine. Mattsson
ackade AB Bofors fcir stor sastfrihet
h att intresseradei Bofors var valkomna till Visby var inget att ta miste

pa.

Gosta Moberg

Personaldrendenunder
gemensam beteckning OPC

Sjdgren, Birger,
MVK, fddd 4 septemb e r 1 9 11 . P e n s i o n e r a d
3l augusti 1976. 27
anstillningsAr.

ZetterstrOm,
Georg,
VV, fodd I augusti
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976. 32 anstiillningsdr.

oPc 5
Utrodningal
Statistik
Personalrogigter
AnnaLisa
Johansson
Avl<iningsoch skatteerenden
Pensions- o.
sjuktorsakr.frlgor
Latneredovisning

lligholm, Gustav,
NZE, fodd 28 februari 1913. Pensionerad
29 februari 19'76. 30
anstillningsAr.

Ohrn, Erik, KAP,
fcidd 9 augusti l9ll.
Pensionerad 3l juli
1976. 42 anstiillningsAr.
Rehn, Simon, KCM,
fddd 2l juli 1916.
P e n s i o n e r a d3 l j u l i
1976. 35 anstiillningsAr.
Sundin, Gunnar,
SFSH, fodd 22 juli
l 9 l l . P e n s i o n e r a d3 l
juli 1976. 25 anstiillningsdr.

Weidenhag, Sture,
MVK 45, fddd 17 september 1913. Pensionerad 3l juli 1976.3l
anstiillningsAr.

Stiker, Ingrid,
OAD
I, fctdd I februari
1 9 1 7 . P e n s i o n e r a d3 0
s e p t e m b e r1 9 7 6 . 3 7
anstiillningsAr.

Helge Briinnstr,m, KA 95, f6dd 6 iuni 1917.
A v l i d e n 2 9 j u l i 1 9 7 6 .2 9 a n s t i i l l n i n g s i i r .
Bert Lindq-vist, f6dd 19 maj 1950. Avliden 3l
augusti 1976.2 anstiillningsAr.
Tage Harold Bergkvist, VA 20. F6dd 5 aususti
I 9 1 5 . A v l i d e n 2 0 j u l i 1 9 7 6 . 4 2a n s t a l l n i n g s d r l

Bolore- oKilstaverken
Biirio
Johansson
Nobelverken
Ragnat
Sundstraim
Avldnings- o.
skattearenden
Ldnestatistik o.
ldneredovisning

Giista
Ohlsson
Budgetavreknrng

Ragnar
Ericsson
Fairmedling av
bosteder

Stig
Hammarbick
Utredningar

Kas
kas

Lainearenden

Statistik o.
ersredovisnrngar

o. Spar

Sjuklonds'
iirenden

Hyresdebitering

Claos
Palmborg
RekMering
och personalplanering
DochO

Pergnalregrster

Fr. o. m. irsskiftet bildar avdel- enhet med avdelningsbeteckningen
ningarna OPC, central personalenhet OPC, ortsgemensam personalenhet.
och OPD, utredningssekretariateten
Chef och ansvarig ar Yngve EkstrLm.

Facklighorisont:

Studieupptakt pi At<erby

Metallq avd. 76 har haft studieupptakt pi Akerby. 49 studieomUuAd6ttog i studieupptakten diirav flera nya
ombud som var med for forsta gdngen.

Brus4n med aktuell information om
Metalls studieplaner, dessutom fcirekom ett grupparbete pi studieledighetsdagen.

Forsta dagen gjordes en tillbakaEtt populiirt inslag blev Folksams
blick pd den gingna studiesasongen, information om nya bilskadelagen.Pi
diir man konstateradeatt studieverk- torsdagskviillen gjorde man ett avsamhetenbehoverfcirbattras.
brott i studiearbetetoch gick ut pa en
tipspromenad som blev mycket uppDiirefter gick man igenom det nya
skattad, Sven och Kerstin Karlsson
studieprogrammet, en folder hade svaradefcir detta arrangemang.
tryckts upp som tidigare 6r i 4000
exemplar, diir Metalls studier samt en Under torsdagenfick man 6ven bes6k
del av ABF:s cirkelverksamhetfinns av Frank Kylvik och Josef Lsrsson
med.
frin avd. 76.
En fdrnyad satsningpi studiecirklar
i samband med internat kommer att
gdras under h6sten, regionen har planerat 14 3-dagars internat pA Akerby fdre jul.
Studieformenmed cirkel + internat
har visat sig mycket popular. Frin
Metalls fdrbund medverkade Metts

Lars Herman Wilhelmsson, MG 25. F6dd l0
augusti 1914. Avliden 28 juti 1976. 32 anstitllnlngsar.

Gosta Brdte, MEK. Fddd 26 maj 1912. Avliden
Z september 1976.48 anstiillningsAr.

Greta Nilsson, MRK 82. F6dd 27 november
I 9 I 5. Avliden 23 |uni 1916. 2 I anstiillningsir.

Gunnor Fredell, FAB. Fddd 12 mars 1920. Avliden 4 augusti l9'76. 25 anstiillningsAr.

Josef Wojcik, ME. F6dd I mars 1920. Avliden
I juli 1976. l5 ansttllningsAr.

Jdrn Jensen, RU. Fddd 26 december 1921. Avliden 25 augusti 1976. I I anstiillningsAr.

Torsdagen avslutadesmed en kamratkviill med sang och musik av bl a
Jan-Erik Karlzon.
Metalls studiekommitt6fick idel lovord fcir en lyckad studieupptakt som
avslutadesunder fredasen.
Rotf Berglind

V A R D E F U L LK O N S T
Konstntiren:
- Det iir en mycket viirdefull tavla
och en av mina basta men ni ska iind6
fd den fdr halva katalogpriset.
Skotten:
- Vad kostar katalosen?
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SEMESTERKORT

Storiinagdster
Si har di 6ter en Storonasofi)mar
srrtt. En sotnlttar di vir O varit lika
valbesokt sorrrunder tidigare 6r" Stor6na har varit semester- och rekreationsplats for Boforsare under 35
sasonger.
Under sommarstisongeni975 som
p g a den tidiga Bofors-sernestern
var
en vecka kortare iin normait har iindock lika minga mdltider serverats
som normalt, d v s ca 30 000 mtlticler,
lunch och middag, under 6tta veckor i
stiilietfdr normala nio veckor.
Boforspensiondreroch Boforsfamiljer har tillsammansmed giisterfrin utbytesf6retag trivts tillsammans. Det
norska inslaget har varit pifallande
stort den hdr sommaren.

Blinds
SALF:s anliiggning i Bliniis iir en
mycket omtyckt semester- och rekreationsplats for iiiktode arbetsledare.

Vidare har man tre smdistugor pi
omrddet som fir hyras av medlemmarna under semester-och veckoslut.

Diir finns en viilutrustad storstuga.
Den iir flitigt anvand speciellt fdr brOIlops- och fcidelsedagsfester.Frdn stugans balkong har man en underbar
utsikt 6ver sj0n Mtickeln.

Pi bilden ser vi Harry Persson med
fru Mtirta och barnbarn njuta utanfcir
en av stugorna. Utrustningen tillfredsstiiller familjen Perssoni hogsta grad.

HOsten innebiir planliiggning for
kommande stisonger.En ny minigolfbana har vi kdpt. Den iir jattefin t o m
godkiind fcir SM-spel om det skulle
knipa.
Vi planerar for en biittre hygienstandard med en losning av toalettoch duschfrigorna. Aven om vi kanske inte kan vara fiirdiga nasta sommar sA hoppas vi att arbetet skall vara
iging di.

Vir milsiittning iir att Stordna skall
motsvara en trestjtirnig campingplats.
Hiilsovirdsmyndigheterna har rest sina krav. Vissa statsbidrag vet vi att vi
ingenting. I nya personalhandboken fir och vi viidjar samtidigt till AB Bofor.som vissl bidrag.
skrinker ju bolaget medel till fritids-

Tjdrnii

Fdr oss vtistkustviinnerdr iinnu en
sdsongtilltinda pd'vdrt uockra Tiiirnd.
Vi campare tackar Jdrestdndaren Per anliiggningar. Hur mycket? ExempelPerssonfdr den fina servicehan givit vis3 kr/anst?
Camparna-76
ossunder dessafyra veckor pd den nu
riitt nedgdngna campingplatsen. Det
ifrigasanittiro pd omrddet behdver en or- P.S. T.o.m. ortsbefolkningen
i omslitter
Bofors
engagemang
hela
omrddet
Pd
upprustning.
dentlig
rddet,p.g.a.f6rfallet.D.S.
finnes endast en diskbiink (behdver
vara flera). Tre gamla handfst av
plats i varje tviittrum. En dusch fdr
herrar och en JOr damer. Toalettfrdgan bdr lAsaspd annat stitt.
Svar till "Campare76"
TjiirnAsfiftelsens styrelse b1r gdra
ett besttk och se vilken fin plats som
ni nuldterfArfalla om ingentinggAres.
Viigarna inom omrddet bdr rustas
upp.

Tj?irndstiftelsens styrelse har tagit
del av innehillet i "Campare 76" semesterkort. Styrelsen ber att fi iterkomma med svar i niista nummer av
B-Pilen.

Pappa hade ratt nilr han sa
Omrddet bdr plonerasfdr att kunna
jag inte borde gi pi nattklubb,
att
taga emot den miingd av camqare
jag inte
som vill besOkadennafina plats. I dr fcir att dar fanns saker som
se.
borde
+
husvqg'
var det som mest 170 ffilt
- Vad sig du di?
nar. Personalen erliigger tre kronor
- Pappa.
om dret till Tjiirndstiftelsen. Bolaget
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Men det stora problemet idag och
kan sA bli infdr nlista sommar iir det
liga vattenstandet i V6nern. Dagsliiget ir sin't att Marianne inte kan gi
intill bryggan idag, inte ens rxotorbiten. En sn6rik vinter kan iindra f6rhillandena. Om inte si kriivs muddring eller att vi blir tvungna att stanga
en sasong - en sommar som i sA fall
skulle anv?indastill att gdra Stor6na
iinnu trevligare. Vad som hiinder dterster att se. Vattnet ar som sagt det
stora problemet idag.
Det gliider oss i Stiftelsens styrelse
att intresset fdr Storcina ar sa stort.
Den sommar som gitt har varit strilande inte minst sett ur viidersynpunkt.
Och om det iir vackert viider - ja dA
iir det inte svdrrtatt vara glad pi Stor6na.
Vtinligo htilsningar
Hans Carlsson-Tell

Rapportfr6n
Labbsand
Vi kan iter gliidja oss 6t att vi haft
form6nen av en strAlande varm och
skon sommar med iivligt badliv pA
Labbsand. Vi kan ocksA konstatera
a t t L a b b s a n dh a r b l i v i t e n a l l t m e r i n ternationeilsamlingsplatstack vare att
anliiggningen utnyttjas mer och rner av
vira utldndska representanter(mediemmar) liksom av vira medlemmars
utiiindska gaster.
Ailt fler husvagnsiigarehar slagit
ner sina bopilar vid anliiggningen fcir
kortare eller liingre tider, vilket givit
en trevlig priigel it omridet.
Anliiggningen kommer under den
stundandehosten att ytterligare rustas
upp. Vi i niimnden iir tacksamma f6r
fdrslag till vtterligare forbattringar
och id6er till n;ra anvdndningarav vdr
gemensammaanliiggning. Vi iir ocksi
tacksamma for fotografier frin anliiggningens tidigare verksamhetsdr,
siirskiit perioden I 9-?3-5 3.
Vi hoppas att ni kommer ut tiil oss
iiven i host.
Med hiilsning
Bengt Sjdlander/FMT

SALF-rallyt

Stdendefrdn viinsler: Lagledore Gert Edbom, Bo Eriksson, Henrik Ohrn, Rolf Korlsson. Sven-Erik
Eri ksson, Lars M i nsted t.
Sittande frdn vtinster: Ulf Lekberg, Karl Benny Johansson, Rune Jarlesten, Lennart Lekberg, LarsGdron Israelsson. Ej med pd bilden Gunnar Sr)nnerborn, Bert Sodertind, Torbidrn Nilsson och Lennart Kilestad.

Pl6werkstadendr bdst i fotboll !

Ja, 6rets korpfotboll i Karlskoga
blev en stor framging for plAtverkstaSA har di Bofors och Karlskogasar- den som i serien "mejade ner" prakbetsledare, SALF-medlemmar, g.jort t i s k t t a g e ta l l t m o t s t 6 n d .
skogarna och skogsviigarnarunt om
T a b e l l r a d e nt a l a r s i t t t y d l i g as p r A k :
s t a ' n o s d k r a u n d e r n A g r as d n d a g s t i m mar. Det iir en tradition bland SALFare att man en sondagunder hdsten PlAtverkstadenll 9 20 2l-6 20
plockar barn och blomma i bilen f6r
Att ratt lag vann irets 1i-mannaetta
att k6ra for familjens dra - att visa
iir
stiillt utom allt tvivel. PlAtverkstapraktiskt
att man iir sAvdl
beg6vad, i
den leksamma formen, som allmiinori- den var det genomgiende biista och
mest homogena laget, med ett ramenterad.
starkt fdrsvar (bara 6 insltippta mil)
58 ekipage kom till start som den och en anfallslinje som kunde konsten
att "trolla bort" motstAndet.
hiir gingen f6rlagts till Nobelstadion.
Herrar, damer och barn sig fram emot
Niir det i slutspurten handlade om
en lite soiinnande men allra mest en
avgorande
matcher - seriefinalerpi
trevlig scindagsutflykt.
lopande band - visadeRolf Karlsson
& Co i Plitverkstaden sin styrka. Ser i e f i n a l e t t , m o t R A v A s e n sV e t e r a n e r
Resultat efter femte SALF-rallyt:
slutade0-0, nummer tv6 SKS-VeteraI Ericolsson
6l poeng
nerna resulterade i seger I -0. Den
RM 64
2 Lennart Andersson
RU !0
60 poang
tredje finalen, mot Komik/BKA,
3 GdstaSandberg
58 poang
MVK 4
slutade 2-1 fdr PlAtverkstadenoch i
4 Erik Palmehag
55 poang avslutningsmatchen
MSK 80
fick Bikarna (8165 Bertil Forsman
55 poang
MEK
ten IK Veteranerna) kiinna pA Pldtpozing
6 Bengt Forsman
55
M l0
verkarnas styrka. 2-1 blev det iiven
? Olov Zetterstrdm
VA 50
54 poang
i den avgdrande matchen. MAlgorare:
8 Harry Borg
52 poang
Nilsson
9 Kenneth Byzell
52 poang YP: Ulf Lekberg, Torbjdrn
RT
lO Torbj0rn Jansson
52 poang och fdr Bikarna Helge Knast.Men det
RE4

vore fel att framhAlla nigon fore de
ovriga i PlAtverkstadens segrande
giing. Alla bidrog i hog grad till den
hzirtriumfen. Det var lagetsTRIUMF.
Att det sedanblev respassfdr VP (mot
RIK-veteranerna)i fdrsta cupomgdnge n e i re n a n n a nh i s t o r i a .

Det kan vara svirt att "tanda om"
och det hiinder ytterst siillan att ett
lag vinner bide serie och cup samma
ir. Men det har hiint VP en gdng.

Text: G. E.
Foto: T. Karlesten
L3
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Olycksfallsskador
Bofors/Kilsta/
Nobel
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Argener pa
studiebescik

Finsk FM-representant
haregetkustartilleri

Karlskoga och Bofors har fAtt ett
fiirgstarkt inslag. I slutet av oktober
minad anlinde 37 algerier fcir att inom
ramen for AFS-projektets ittaganden
genomg6 utbildning i stiltillverkningen. (AFS-projektet 6r arbetsnamnet
fOr det stilverk som Bofors och Skandia Consult projekterar i Algeriet
och staden Ain M'Lila).

Amiral
de Kruys'
flaggskepp
Moskva kiirde pi grund pi Kalbida
grund utanfcir Borgi under en jakt
pi tre svenska cirlogsskepp som flydde undan den ryska dvermakten,
Det var det fOrsta slaget i Oppen sjO
fcir Peter den Stores Ostersjciflotta.
Det Zigde rum den 22 juni 1713.
Ryssarna satte eld pi Moskva pi
kviillen fcir att ej svenskarna skulle
fd skeppet som byte. Den obrunna
delen av skeppet med kanoner, kulor och barlast, ligger iinnu idag pi
havsbottnen.

lr

r

o

Elva av de 37 algerier som nu kommit ingir i ett separat utbildningspaket
som Bofors siiljer. Dessa iir redan
verksamma inom algerisk stilindustri i
handelsstilverket El-Hadjar. Deras utbildning p6gir i fyra minader.
De civriga tio ar personal till Ain
M'Lila. Utbildningen i Bofors inleds
med en grundutbildning och avslutas
med en specialisering. Utbildningen
som till stora delar iir praktisk sker i
vira anliiggningar.
Sex av "eleverna" har sina familjer
med. Tio barn kommer att charma
oss under de 18 mdnader som utbildningen pAg6r.

Kanonen biirgades frin 9 meters
djup av bitbyggaren Frank Jonasson
hOsten 1968. Den iir gjuten hr l7O4
- artalet kan iinnu tydligt avlasas.
FOr att kanonen skall sti sig efter
en si l6ng vistelse 255 6r pi havets botten har kanonen viirmebehandlatspi Suomen Bofors hiirdverkstad samt diirefter strukits med
ett skyddande plasthrilje. Finska marinarkeologen kiinner till pjtisen och
man har noga foljt denna konservenng.

Samtliga familjer bor p6 Baggiingen
Kanonen pryder idag sin plats pi
dtie Bofors utrustat liigenheter. Sjiilv- Pdrto i Borgi skiirg6rd ca 15 mil
klart innebiir vistelsen i Sverige en rad oster om Helsingfors. Kanonen stir
omstiillningar fcir dessa gdster inte pi en privat tomt tillhd,rande Bofors
minst klimatmiissigt men ocksi socialt. fcirsvarsmaterielrepresentant i FinMan dnskar sig idag en lokal helst i an- land. Han har diirmed eget kustarslutning till Baggiingen diir man kan tilleri. Och inte vilket som helst utan
trliffas och umgis i stcirre omfattning av historiskt v6rde, berdttar Holger
tin en normal liigenhet medger.
Blomqvist, Suomen Bofors.

119/5 3 kv)

(126)
( 154)
| 271
( 50)
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(258)
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Minskningenav
olycksfallen
f ortsdtter
1976inleddes pa ett mycket gliidjande siitt avseende olycksfallen inom
Bofors i Karlskoga. Minskningen
fortsatte under andra kvartalet si
ocksi under det tredje.
Minskningen uppgir totalt till 54
olycksfall fiirre lin for samma tid fcirra
iret.

KAS blir ASS
Arbetarskyddsstyrelsens nya forkortning
ASS.
iir
Bentimningen
"Kungliga" har liksom i andra fall
tagits bort och di har ocksi den tidigare fdrkortningen iindrats.
Arbetarskyddsverket (AV) iir fortfarande det samlade namnet pi arbetarskyddsstyrelsen och yrkesskadeinspektionen(YI).

Den farliga riikningen
Den som inte sjiilv rciker, men som
arbetar i samma rum som rdkare, utstitts f0r uppskattningsvis en tiondel av
de risker som rcikarna sjiilva utsatter
sig fOr. Det skriver arbetarskyddsstyrelsen som svar pi en friga om
rokforbud i SJ:s och SL:s vtintsalar
och tunnelbanestationer.

