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Snnrthtnrvi sol,sommarochsemester
personalonkggningarnn
cir ett tips
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"Just nu" - iignas 6t Bofors
boksiut. Vi fdrklarar "irets"
tekniskatermer.
I vir serie arbetsplatsreportage
har vi nu kcmrnit till sektor Nobel. Vi startar "rundvandringen" pii NVF.
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Vet Du
att

Boforsforeningen & Co iir en affdrsrorelsesom helt iigs av de
a n s t d l l d ai n o m A B B O F 0 R S .

att

Metall/Fabriksdger 50 %
SIF iiger 35 %
SALF dger 15 o/o

att

hela overskottet av verksamheten96r till drift och underhallav
personalorganisationernas semesteranldggningar Storon,
Labbsandoch Blinds

att

vi har kiosker vid Brukstorget, Gronfeltsporten, Rosendalsporten, Bjorkbornsportenoch Personalhuseti Kilsta. Dessahar
oppet fr6n kl 06.30 till 16.00 (Brukstorgetoch Bjorkbornsporten till 16.30)
vi dessutom har ett fast forsaljningsstallei PlStverkstadenoch
forsdljning frSn ambulerandevagnar i Bo6sbergetoch Kilstasmedjan
vi har automater for lSskedryckeri Boforssmedjan,Hdrdverket,
VB och Kilstasmedjan.

att

att

Har Du tiinkt pi
att

ndr Du handlar hos Boforsforeningens6 handlar Du i Din egen
affdr och f6r gliidje och nytta av vinsten p6 Din semesteranldggning

att

Du genom att gynna Boforsforeningenger oss mojlighet att
forbdttra servicentill Dig och andra boforsanstdllda'

I

Boforskoncernen har viixt rned
drygt 300 personer. I april biev
kdpet av AGA:s militiirr6relse
avslutat. Vad tycker Lidingtiboina om att bli boforsare. BPilen har frigat.
gir vidaStressundersokningen
re. FrAnvaron som iir ett akuellt
iimne i dessa dagar fick sin beskrivning i en andra avrapportering.

se10 Snart har vi sol, sommar ochfinns

mester. lnom koncernen
ett antal personalanliiggningar.
Det iir ett semesteralternativ.
Organisationernahar sjiilva pres e n t e r ast i n a" s o m m a r P d r l o r " .

12

Tre boforsare"lyfte ut" tillverkningenfrin sin avdelning
och bildadeeget.B-PilenberZittar varfdr.

15

och fridelsedagsPensioniirer
barn och boforsarePi nYa befattningar.Vilka?- Ja sli uPP
sidornafir du se.

18

Foto och fiskeiir de fritidsaktiviteter som den hiir g6ngenredovisar tiivlingsresultat.Banken i
personalhusetpopulart kallad
SvartaBOrsenfyller tio 6r. Jubisig.
larenpresenterar

20

Uno LonnqvistansvarigskYdds-

Gynna Dig sjiilv. Gynna Boforsfiireningen.

ingenjor inom sektor Nobel har
"tyckt till" om skyddsfdreskrifter fOr kemikalier.

Omslogsbitden: Ett collage frAn semesteranliiggningar. Ulvdn, Stordn och Tjernd.

Hiijt aktiekapital. Fondemis- Menvarforgor vi s6?
- Ett f6retag som expanderar
sion. Split . . . Vad betyder
miste se till att det rider en rimlig redet? Och vad 6r det bra fiir?

sikte pi att ge dem ett inflationsskydd
och en premie om det gir bra for fclretaget.

lation mellan aktiekapitalet och det
Vi iir ju i behov av att aktietigarna
totalt arbetande kapitalet i foretaget. vill satsa sitt riskvilliga kapital. Skulle
Genom att gdra om skuldreglerings- vi inte ge dem ett inflationsskydd och
fonden och en del av de disponibla
I Fondemission, split och hOjd ut- vinstmedlen till aktiekapital bindes inte heller ge nigon kompensation fdr
de risker de iir villiga att ta genom nya
irets
som
delning iir de fOrslag
dessapengar hirdare till fdretaget. De
bolagssttimma med aktieiigarna disponibla medlen skulle ju annars investeringsobjekt och andra riski AB BOFORS har att ta stiill- kunna delas ut till aktie?igarna.Det iir fyllda satsningari f0retaget, kan vi inte rtikna med att aktietigarna pi sikt ar
ning till.
alltsi fdr att ge fciretaget en 6kad fi- villiga att fOrse oss med mer pengar
nansiell stadga som fondemissionen om vi skulle bli i behov diirav. Di kunI Vad iir egentligen en fondemis- g0rs.
de de likavtil ha pengarna pi banken
sion och varfdr gcir Bofors en siroch slippa riskerna. Aven om vi striijust
nu och varfor utdeldan
Men det iir samtidigt klart att den var efter att i fdrsta hand finansiera
ningshdjning?
oftast uppfattas sisom positiv fOr ak- vir expansion med de pengar fOretaget
tieiigarna och leder till en hOjning av sjtilvt tjiinar, d v .s vinsterna, iir det
av
aktiens
I Split, en halvering
bdrskursen. Den visar ju att fciretaget svirt att p6 sikt kunna klara dkade innominella viirde frdrn 100 till 50
vesteringar utan tillskott av nya penggor
man en s6- dr expansivt och behciver hirdare
kronor. Varfcir
bindning av det egna kapitalet. Rent ar frin aktietigarna. (Dd talar vi som
dan?
tekniskt sjunker kursen dd fondemis- bekant om nyemission i motsats till
sionen genomfdrs och det gdr det den fondemission som nu gors).
Bertil
Ekonomidirektor
ldttare att s?ilja och kcipa aktierna,
Kontentan iir s6lunda den att det
Robertsson:
vilket tir en fOrdel. Arets fondemission
nodviindigt
iir
fdr oss att fora en aktie- Vad forst fondemissionen be- iir ju dessutom f6ranledd av tindringviinlig politik fdr att pi sikt klara vir
triiffar si kan vi nu 6ka virt aktiekapi- ar i aktiebolagslagen och det har di
kapitalfOrscirjning.
tal p6'grund av iindringar i aktiebo- varit naturligtattta detta steg.
Splitslutligenar ett siitt att
lagslagen.Fr o m 1977kriivs inte liingre att fciretagen har en s k skuldregle- Samtidigt f6rekommer det ofta prisetpi aktiernatill
sdnka
att emissionen
ringsfond. Det iir bl a den fonden som nu i Bofors Varforgor mans6?Ar
hdlften.
som - om bolagsstiimmansi beslut- kombinerasmed en utdelningshcijning,
det
inte
bra
att de dr dyra?
ar - gors om till aktiekapital. Nu rdc- vilken ju ocksi iir positiv for aktieNej, genom att viirdet pi aktierker icke skuldregleringsfondentill en agarna. Utdelningensstorlek per aktie
fondemission av en ny aktie pi fyra rtiknat kan diirvid anpassastill att ak- na - det giiller bide det nominella
gamla. Diirfor innebiir forslaget ocksA tieiigarna fitt en ytterligare aktie gen- viirdet pi aktierna och borskursen att en del av de s k disponibla vinst- om fondemissionen. Den foreslagna halveras samtidigt som antalet aktier
frdn 9 kr till l0 kr
fcirdubblas si blir det liittare att kopa
medlen civerfcirs till aktiekapitalet. utdelningshcijningen
Aven reservfonden berOrs. Samtliga per aktie fcjre fondemissionen ger en aktier. Fler mtinniskor har di rid
att skaffa sig Bofors-aktier. I fcirsta
overforingar sker inom ramen fOr det aktieiigare med fyra aktier 40 kronor.
hand
Efter
fondemissionen
har
han
fem
iir det de gamla aktieiigarna som
BOFORS.
AB
kapitalet
i
egna
aktier, som gett 40 kronor i utdelning,
fir dubbelt si minga aktier som tidigdvs8krperaktie.
are. Men genom att antalet aktier totalt sett cikar blir det ocksd en okad
vadf6r de i
Menaktiedgarna,
marknad fclr dem. Siviil utbud som
praktien?
efterfrigan tenderar att 6ka.
I

En okning av aktiekapitalet med
drygt 40 mkr.

o
nu
Frst

- I praktiken inneb?ir fondemissionenatt en aktieiigaresom har fyra
aktier fir ytterligareen. Eftersom aktieigaren inte betalar nigot frir den nya
kallas den popullirt gratisaktie,vilket
6r helt missvisande.I sjtilva verket iir
fondemissionen
en bokf<iringstransaktion. Aktietigarnablir varkenrikare eller fattigare pi den, tiven om de fir
flera aktier, och inte fciretagetheller.
Ar det d6 riktigtatt ocks6hoja

Den som f'6re fondemissionen?igde utdelningen?
fyra aktier, som var vtirda sammanlagt - Jfl, att hoja utdelningen iir ett
I 200kronor eller300kronor per styck sAtt att ge aktieiigarna ett inflationskommer efter fondemissionenatt ha skydd fcir de pengar de satsat, men
fem aktier som tir varda 240 kronor ocksd att ge en riskersiittning. De anper styck, d v s ocksi I 200 kronor. stiillda i foretagen ser ju oftast till att
Totalt setthar aktieiigarnalika stor an- genom lcinerorelsernakompensera sig
del i fdretaget efter fondemissionen fOr inflationen. Det iir lika angeliiget
som fdre. Han har inte fitt nigot gra- att de som vill satsa sina pengar i Bofors kinner att utdelningspolitiken tar
tis.

En split iir silunda ett sitt att sprida
aktieiigandet, att cika antalet aktieiigare, och eftersom fciretaget pi sikt behcivermera riskvilligt kapital iir det bra
att ha minga aktie?igareatt viinda sig
till. Under 1976 har antalet aktieiigare
i Bofors minskat nigot, en trend som
bcir motarbetas. FOrhoppningsvis
kommer spliten att medverka till att
viinda trenden.
- Eftersom kursnoteringen nyligen
var 300 kronor si innebiir fondemissionen att den sjunker till 240 kr per
styck. Spliten i sin tur innebiir att kursen sjunker till ungefiir 120 kr per aktie. Nu tar det ju en tid att genomf6ra
fondemissionen och spliten - de kommer inte att vara klara fdrriin till h6sten - och diirf0r kan kursen komma
att lindras uppdt eller nedit till dess.

Eg: '
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PENVPstartartillverkningen
AV

sektorNobelsprodukter

Avdelning NVP inom Nobelgruppenarbetar med processkemi. NVP svararfiir en "bastillverkning" med fiirgreningar till sivdl den civila som militdra (sprdngdmnes) kemikalitillverkningen.
N V P f r a m s t d l l e r g r u n d d m n e n f c i r s i s k i l d a s l u t p r o d u k t e r s o m h a l s t a b l e t t e r ,s o l c r e m e ,
r i i n t g e n k o n t r a s t v d t s k a , p e n i c i l l i n , h j d r t m e d i c i n o c h s p r d n g d e g , s t u S i f r t o c ha m m u n i t i o n .

Gemensambas i framstiillninsen Zir
nitreringsprocesser..

E X P O R TO- C HI N T E R N L E VERANSER

att gora extrainsatsersom mAsteprioriteras(sattasi forsta hand).

- Om det iir farligt att arbeta inom
Spriingiimnen,kemikalier, lakemedInom nitrering och restsyrahantering satsar sektorn idag, okade resur- el . . . iir exempel pi rivaror alter- explosiviimnesindustrin? Ja, det dr
ser. Samtidigt pdgir ett intensivt ut- nativt slutprodukter som sedan mark- det. Om man skall tro den undersoknadsfcirs.i vissa fall efter fortsatt be- ning som FOA redovisadeviren 1975
vecklingsarbetepi samma omriden.
arbetning inom sektorn, pA en viirldsNitrering innebar enkelt uttryckt be- omfattandeexportmarknad.
handling med nitrersyra. UtgingsrimGenerelltsett gir 70 Vo av den civila
nen kan vara t ex toluen, bensoesyra
pi export. De
kemikalietillverkningen
eller elvceroloch cellulosa.
stdrsta exportmarknaderna iir USA,
Tyskland och Japan.
I Toltlen
blir efter mononitrering, nitrotoluen och efter fortI Liikemedelsindustrin,lack- och
satt nitrering trotyl som anviinds
fiirgzimnesindustriniir de stora
inom spriingiimnesindustrin,fdr
kunderna pi den civila sidan.
sAviil militiira som civila iindam6l.
I Pi explosivdmnessidan?ir vir
sektor Fdrsvarsmaterielden doI Nitrotoluen
blir efter oxidaminerandekunden.
tion med salpetersyranitrobensoesyrasom exporterasover hela
I Internt inom sektor Nobel iir
viirlden forutom att den anviinds
krutfabriken och liikemedelsavfor sektor Nobels egen fortsatta
d e l n i n g e ns t o r ak u n d e r .
tillverkning av, t ex bensocain.
SAlAngt tillverkning och f6rsdljning,
I B e n s o c a i n b l i r t e x i s l u t p r o - enligt avdelningsansvarige Gunnar
dukt - halstabletter eller sol- Hede.
creme. Ett annat anviindningsomrAde ar i tillverkningen av lei- An oTTFARLIGT
ATT
kemedelsrivaran prokain som A R B E T P
A AN V P ?
ingArblaipenicillin.
Men sett ur personalsynpunkt- iir
inte farligt att arbeta inom explodet
I Glycerol
blir efter nitrering
s
i
v
i
i m n e s t i l l v e r k n i nAg r? d e t s v a r t a t t
nitroglycerin som 6r en krutr6rekrytera personaloch rir personalomvara.
siittningen stor? Och finns det inte
uppenbara
hiilsoriskeratt arbeta inom
pentyl,
f Perit blir efter nitrering
- Gunnar Hede?
som har sd skilda anviindnings- NVP?
omriden som sprzingdeg,pentylstubin och bonopent f6r hiiirt- Av vira drygt 210 anstrilldaiir ca
medicin.
25 Vo kvinnor. Personalrekryteringen
rir relativt liitt och frAnvarofrekvensen
f C e l l u l o s i t b l i r e f t e r n i t r e r i n g dr varken h6gre eller liigre iin fcir ovfoljdriktigt nitrocellulosasom dr riga avsnitt inom sektorn. Diiremot dr
en rAvaravid kruttiliverkning.
personalomsdttningen relativt hog.
Det tyder pi att arbetsforhallandena
R E S T S Y R A H A N T E R I N G iir de storsta problemen. Vi har till
Gemensamt for flertalet processer dvervrigandedel skiftarbete. Alla vaar som namnts nitrering i nigon fas. riationer forekommer, frin tva- till
femskift. Vi har ocksAdagarbete.
Som biprodukt fis restsyra.

- Det stiiller krav pi oss, pA lokaler och utrustning och pi samtligamedarbetare.
- N{in uppfattning iir att riskerna
i den civila delen och i sprdngiirnnesdelenir likviirdiga.
- Hiilsoriskerna dr vi stiindigt
observanta p6. Varje iLr sker hiilsokontroll hos vir foretagsldkare, von
Posth, av 500 av vira totalt ca I 300
anstiillda. Den ldkarundersdkningen
innefattar ocksA en blodkontroll bl a
for att vi vill forsdka komma underfund med om risker fdreligger f6r piverkan av kernikalieri arbetet.
es.fff
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Evert Alexandersson T 31.
avd NVP 5: Jag har varit hiir 22 hr f6r
liinge. Om jag hade haft de mojligheter som dagens ungdomar har di
skulle jag blivit ndgonting annat. Jag
skulle ha blivit liikare.

Det siiger han som haft trotylfabriken pi "sitt" ansvar i 22 ir. E Alexanderssonhar ocksi varit skyddssamarit under minga ir. Och han ingir i
vad man i Nobelverken man och man
emellan kallar "Livsfarapatrullen".
Det dr de utvalda som gdr in allra forst
I flertalet processeriir investerings- pi olycksplatser. Patrullen som kan
kostnadernasi hoga att skift rir nod- och som riiddar liv genom sina insatsviindigt f6r att ni lonsamhet.
er. Det forklarar "drommen" om en
annan yrkesinriktning.
Skiftgdng och i viss mdn tunga ar- T 31 ar "mitt ansvar", sdger
betsuppgifteriir de stdrstahindren nrir
det galler att 6ka andelen kvinnor han, men tilligger att det kanske iir
bland vira anstiillda.
fcirmatet att sagasa.

Restsyra bestir av salpetersyra,
svavelsyraoch vatten samt vissa organiska iimnen. Den iir i sin utspddda
form oanviindbar, och den fdrr inte
slippas ut i avloppsnatet, utan maste
dtervinnas "upparbetning". Det
sker i flera steg i siirskilda anliiggningar. Upparbetningenger itervinning av
salpetersyra. Koncessionsniimndens
- Miljobelastningen i Iuften har
beslut i december1976dkar ytterligare
kraven pi Atervinningav syror, Iiksom klart angivna organiska griinsviirden.
pd minskadeutsliipp i luft och avlopp. Dem klarar vi. Om inte, si nodgas vi

- Om ndgot hiinder sd iir ju ansvaret mitt. Det iir viil dlirfcir som jag
trivts si pass bra genom iren. Hiir

iinns sp?inningpga tillverkningens art.
Hdr finns ansvaret och hiir finns siiilvstiindigheten.
- Vad som kriivs i det htir jobbet?
Det kriivs noggrannhet och respekt.
Jag vet vad som kan hiinda. Ett par
tillbud har jag upplevt under mina 6r
h2iroch som skyddsbud.

Ebbe Ohlsson, apparatskdtare,
F 29, avd NVP l: Jag har varithiir i22
6r nu med ett kortare mellanspel pd en
mekanisk verkstad.
.Iag skali skcita apparaturen, se till
att tillverkningen tlyter. Jag skall kunna avhjiilpa mindre fel som kan uppst6.

Det iir klart att jag trivs annars hade
jag inte kommit tillbaka. Det vi gcir iir
kemikalietiilverkning. Jag trivs
::: en civil jobbet
"lr::
for
att
iiril;
iir sjiilvstiindigt. Det iir
,1S
::ii
,.* ii]il ingen som civervakar en. Man gdr sitt
':! jobb. Fabriken besttimmertakten.

,:t ..;

Jag gir tviskift. Det har jag gjort i
mdnga ir. Lordagseftermiddagarna
kan bli lite lingsamma ibland. Det tir
,,11
riilti
konstigt
att titta ut over omridet utan
it:':'
att se nastan en enda miinniska. Vi
l:,
'tl.{ll'l
som di iir hiir i fabriken har ibland en
.::.r r # ktinsla av att vi iir alldeles sjiilva. Jag
'i&
hade viil funderingar en ging i tiden
att gora nigot annat. Ja, jag var viilf lse Djupfeldt, S 2, avdNVP6: digt niira att bryta upp for att skaffa
mig en mindre rdrelse. Men varfcir
I den hiir fabriken och fabriken intill
sker nitrering av perit med salpeter- skall man stiilla sig i bekymmer niir
syra. Det blir pentyl. Jag skall over- man bcirjar bli till iren? det iir bra hiir
vaka processerna. Kolla sA att fOr- och i synnerhet sedan vi fick fabriken
loppet sker som det skall. Vid even- uppsnyggad.
tuella fel, storningar i driften, finns
det en larmanordning som sl6r au tillmatningenpA perit, stoppar processen.
Maj Hell, F 24, avd NVP 3: Jag
Mindre fel skall vi och kan klara av
lir
apparatskotare.
Det innebiir att jag
sjiilva. Det kan vara en rem pA en
pump som 96r av eller en kedja till ett skall skota fabrikens apparatur. Jag
justera mindre fel, kunna
filter som hoppar av . . Det iir enkelt skall kunna
dra
i
en
skruv,
byta en propp eller en
att riitta till.
packning . . . Vet du, det iir jiitte- Jag har jobbat hiir i sju 6r nu. skcint att kunna sint. Det klarade jag
jag bOrjade hiir. Nu beDet iir min fdrsta arbetspiats i Nobel- inte innan
jag ine be om hjiilp hemma heih0ver
verken. Jag kom frin en konfektionsfabrik. Jag bytte fcir att jag trottnat pi ler.
t.i,

rk'

,,tti
:,:ili
rl.,;i

i.'

symaskinen. Visst iir det htir lite annorlunda. Jag trivs jiittebra. Vi har en
fin kamratanda och jobbet iir fritt.
Dessutom kommer man ut i luften di
och di.
- Det iir klart att man vet det iir explosiva iimnen vi jobbar med. Man
miste vara forsiktig. Men man vet vad
man gor. Noggrannhet ar ett mdste.
Det giiller ocksi fcir handskar och ansiktsskydd, som iir ett miste att anvlinda. Det iir nAgonting som man liir
sig frin fdrsta bcirjan.
- Jag jobbar tviskift, men bara
ibland. Det beror p6 efterfrigan. Det
gir det ocksfi. Men det iir inte mer, om
jag skall vara 2irlig. Det iir svirt niir
man har barn i skolildern.
6

Vi tillverkar aminosyror av olika
sorter. Det iir inget exp.osiviimne. Men
man kiinner respekteniind6.
Jag jobbade pA tdndhattfabriken tidigare. Ntir jag ville sluta diir erbjods
jag att bdrja h?ir istiillet. Fabriken var
di alldelesny. Si jag har varit med hela tiden. Det iir tio ir nu.
Innan jag bcirjade som apparatskdtare gick jag en iittaveckorsutbildning. Det var sAmycket nytt.
Ja, det var faktiskt svdrrt i bcirjan.
Men nu gir det bra. Jobbet iir inte
rent. Man blir smutsig om hiinderna
och gul iir man alltid. Underkliider
blir gula. Ja, t o m lakanen hemma
blir gula. Idag fir vi ersdttning fOr

underkliider och nattlinnen. Vi fir 90
kr tre ginger om 6ret att handla s6dana saker fcir. Det iir inga problem.
Det htir jobbet passar mig precis. Det
iir rcirligt och var och en gor sitt. Vi iir
fyra av tio hiir pi fabriken som varit
med hela tiden. Vi kiinner varandra sA
viil. Vi kan prata om allt.
Jag har jobbat treskift niistan hela
tiden. Det har gitt bra. Barnen var
nastan vuxna niir jag bdrjade med det.
De har l?irt sig aIt tavara pi sig sjilva.
Det finns ju alltid minst tvd sidor p6
allt. Om du skiftar sd kan du vara
hemma ndr de skall gi till skolan
ibland och niir de kommer frdn skolan
andra ginger.

BOFORS.ATCRS
valsstipendium
AB BOFORS-AKERS stipendium
fbr hr 1977har nu utdelats.
Stipendiebeloppet, 5 000 kronor,
har i 6r uppdelats pi tvi stipendier
om 2 500 kronor vardera. Det ena
stipendiet har gAtt till ingenj6r Ove
Henriksson, SKF STA L, HrilleJors,
s o m a v s e r a t t s t u d e r a g r o p u g n a r si n fordring vid nigra engelskaoch tyska
j i i r n v e r k . D e t a n d r a s t i p e n d i e th a r t i l l fallit bergsingenjor Lurs H Eriksson,
FACERSTA AB, Fagersta, som avser
att studera tridvalsning, materialhantering och provtagning efter valsning
vid nigra medelstora tridvalsverk i
Europa.
Stipendiebeloppetskall enligt stadgarna anvdndas fcir studier eller forskning inom valsverksindustrin sAsom
studieresoreiler siirskilt angivna forskningsuppgifter.
Sisom utdelare av stipendiet stiir
Valsverksingenjorsfdreningen
en
sammanslutning av skandinaviska
valsverksingenjorer.Stipendiatenskall
ha sin verksamhet fdrlaed till valsverksindustrin.

I0 000frirdolycksfall inom landet, olycksfall som
intrtiffar underfiird till och
frdn arbetetosker drligen.
Drygt hrilften av de drabbadeiir kvinnor.

De fdrhandlingar, som under en tid fdrts mellon AB BOFORS och AGA AB har nu resulterat i att AB BOFORS frdn I april 1977fdrvrirvar AGA:s militrirrdrelse, som cirf1rlagd till
Lidin96.
De sktuella produktomrddena cir militrir flygradio, gyron, optik och eldledningsutrustningar.
Genom fdrvcirvet tillfdrs Bofors Fdrsvarsmaterielsektorbreddade kunskaper inom eldledning och optik, vilket ger mojligheter till ytterligare kvalificerad verksamhet dd det gr)ller
studier, utveckling och tillverkning inom robot- och eldledningsomrddena. Vidare titlf\res
Bofors nya kunskaper inom radio och gyro.
Verksamhetenskall ligga kvar pd Lidingd och bedrivasunder nomnet Bofors Aerotron::s
A B ansI u tet t i II Bofo rs Fd rsvarsma t er ielsek t or.
Ndgra personellaforAndringar planeras inte.

330 NYA BOFORSARE
B o f o r s k o n c e r n e nh a r u t d k a t s m e d Den i sdrklassstorsta kunden rir Fdrett nytt foretag - Bofors Aerotro- svarets Materielverk. Omsdttningen
n i c s A B . S l u t g i l t i g o v e r e n s k o m m e l s e for Aerotronics svenska verksamhet
mellan AGA och Bofors om ett 6ver- u p p g i c k 1 9 7 5r i l l 5 0 m k r .
tagande av militiirr0relsen som av
AGA drevs som AGA Aerotronics AGA Aerotronics var for litet och for
triiffades den l3 april med retroaktiv specialiseratfdr att kunna utvecklas
verkan frdn den I april.
till ett exportfdretagi den storleksordBofors Aerotronics AB ingAr i kon- ning som kriivdes for att framtiden
cernen som ett sjiilvstiindigt foretag skulle kunna tryggas for de anstiillda.
som organisatoriskt sorterar under Ett samgdendemed en annan forsvarssektor Forsvarsmateriel.
materieltillverkarevar diirfcir lcisningen pi de problem som foretaget stod
Drirmed iir de forhandlingar som inf6r.
forts under drygt ett dr slutforda. Koncernen har utokats med 330 anstiillda.
Mellan Aerotronics och Bofors
Sektor Forsvarsmateriel har tillforts fanns redan ett visst samarbetebland
ytterligareresurserpi elektroniksidan. annat i projekt Robot 70.
Aerotronics tillverkntns
helt inriktad pi militzira produkter,
huvudsak gyrosystem och flygradio.

I och med dvertagandettillfors sektorn forutom de finmekaniska verkstiidernacn bergverkstadoch ett glas-

sliperi fdr optiskt glas. E,ttstyckehantverk med mAngiriga anor inom AGA
och en exklusiv tillverkning inom landet. Forutom det optiska glassliperi
som nu ingir i Boforskoncernenfinns
ytterligareett i landet.
Samtliga berorda har fdtt erbiudand e o m a t t p A o f o r i i n d r a d ev i l l k o r f o r t satta att arbeta ihom Bofors Aerotronics.
Reaktionen bland de berorda iir
uteslutandepositiv. De nya boforsare
som B-Pilen triiffade vid ett besok
ser det som en bra losning. Man ser
idag fram mot en ny utvecklingsfasfdr
verksamheten som man hoppas ska
medfora 6kade arbetsuppgifter. Man
ser Bofors som ett stabilt f0retag med
e n g y n n s a mu t v e c k l i n g .

Nya boforsaretycker att .
Tage Minsson,

forman pi

Flygmekaniska verkstaden: Boforskopet iir positivt. Jag hoppas att man
kommer att satsapi oss.

Arne Hult, VD: ece:s motiv

Vi var lite skeptiska i bcirjan. Men
nu, ndr vi stlillts infor faktum, tror vi
pi flera arbetsuppgifter.Fdr oss dr det
sdkertden biista lcisningen.

till fdrsiiljningen eir ett led i den renodMaskinparken iir dock sliten, sil det
ling av verksamheten,som pAgAtt se- vill till lite investeringar i framtiden fdr
dan 1960-talet.mot en koncentration att det skall bli riktigt bra.
pA GAS-, Svets-och Viirme-sektionerna.
Vi hoppas pi att fi komma till Bofors pA ett studiebesoknu niir vi blivit
Samtalen med Bofors inleddes i boforsare. Vi har ju redan nu viss tillslutet av 1975. Om inte Bofors kom- verkning for Bofors. Vi gdr vissadetalmit in i bilden, vilka hade dd alterna- i e r t i l l R o b o t 7 0 .
tiven varit? Det vdgar jag inte tiinka
pd. Jag ser den trriffade uppgcirelsen,
sjiilvklart, som mycket positiv.
Vi tillverkar bl a gyron foi instrumentflygning och navigationsutrustning, iiven fdr markgdende stridsfordon. Vi samarbetar med amerikanska
Singeroch derasKearfott division.
Vi tror att framtidens gyron blir
enklare i sin konstruktion och av s k
skrovfast typ. Detta innebiir att dataelektroniken civertar mer och mer av
mekaniken. Vi tror ocksiratt de skrovfasta gyrona kommer att fi en framtida anviindning inom robotindustrin.
Ca 50 procent av vdr fakturering
f n utgores av flygradio, som har en
viixandeexportandel.
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Per Thunmoh,
cheffor optikerverkstaden:
- Vi 2ir ca 25 anstiillda i optikerverkstaden. Vi har dessutom en utvecklingsavdelningoch egna konstruktdrer. Vi har nog landetsmest kunniga
inom vir specielladel av optiken. Arbetet iir ett hantverk, som sker efter en
gammal metod som kriiver ling inliirningstid.
- Det kriiver renlighet och stort tAlamod. Varje arbetsstyckeiir ett konstverk i sig. Inget prisma dr det andra
likt. Slipningen ar relativt enkel men
poleringen av prismor stiiller desto
storre krav pi yrkesskicklighet.Vi arbetar med ca 40 olika glaskvaliteter.
Vi har forviintningar pi Bofors. Vi
ser fram emot mera jobb, en 6kad effektivitet och darmed en okad trygghet.

Lasse M6nsson SlF. gofors
Aerotronics: Det finns viil olika aspekter pi Bofors-civertagandet.
Vi har vdl
inget emot att tillhora Bofors som koncern. Men har har funnits en riidsla fcir
forflyttningar.

Gustav

Bergkvist,

instru-

mentoptiker:
Det kiinns som vanligt iiven med BoPersonligen iir jag inte nojd med den fors som huvudman. Det iir klart att
information som fdregick dvertagan- vi funderat i borjan, inte minst jag som
vilket gav upp- har arbetat inom foretageti 37 Ar. Det
Vi har elektronik optik och finmeka- det. Det kom fcir sent,
hov
ryktesspridning.
Men vi visste iir ldng tid.
till
nik pi virt tillverkningsprogram.DesnAgotvar tvunget att ske.
sa tre grenar forsoker vi att kombine- att
Det finns fdrviintningar pi Bofors.
ra. Det iir svdrt att kunna konkurrera
Nu iir situationenacceptabel.Vi vet
med bara den ena eller den andra del- hyggligt var vi stirr. Vi har nu kavlat Jag tror att det kan bli mera stimuleen.
upp iirmarna och trampar pA gasen. rande att arbeta nu. Vi tror pi en 6kad
Det iir en annan stiimning. Vi ser fram- trygghet.
it och har fdrvilntninear infor framtiden.
Tjiinstemiinnen har i veckan bildat
en egen klubb och tillsatt en interimstyrelse.

Agne Ostling, Metall, Bofors
Aerotronics: Vi har tagit den affiiren
med upphojt lugn. Vi har fdrstatt av
den information vi tidigare fatt att
- "Vad kommer i stiilRolf Nilsson,
b e r g v e r k s t a d e n : frigan var
nos att bli bra sA
let!"
Det
kommer
- Vi har iinnu inte miirkt nAgon
det
hiir.
jag
tror inte att det komskillnad och
mer att bli nigra stdrre fcirandringar.
Bofors ar ett stort foretag. Vad jag vet
ar att man tillverkar kanoner och RBS
70 som vi gor detaljer till . . . Jag har
arbetat hiir i ca 20 ir.
8

Det kan vara positivt att komma in
i en funktion diir vi har en framtid. Vi
skall nu bygga upp en facklig organisation fdr oss ca 210 nvblivna boforsare.

Marc Monnier
instrumetoptiker, som kom frin Schweiztill AGA for
ca fyra Ar sedan:
- Om man ser till fciretagetsekonomiska situation si iir Bofors bra.
Jag har fciljt borsnoteringarna.Bofors
ar ett stabilt fciretag.Vi kiinner ocksA
till i mitt hemland att Bofors iir en likvid koncern.

gen:
Stressundersoknin

Frfinvarodelenavrapporterad
Nu dr det Du som har svaren

I

Yngre arbetstagare har hiigre korttidsfranvaro 5n iildre.

I

Ensamst6ende kvinnor med barn under tio 6r har en hrigre sjukf 16nvaro.

I

Det finns ett samband mellan 5 ena sidan arbetstillfredsstdllelse, medicinska besvdr, problem i och utanfiir arbetet och sjukfrSnvaro av olika slag.

Det framgick av den avrapportering
av StressundersOkningen avseende
frdnvaron som nu gjorts av Stressforskningslab genom forskaren Bengt
Edgren.
Frinvarodelen 6r en andra etapp i
d e n S t r e s s u n d e r s d k n i n sgo m g e n o m fors bland ca I 000 boforsare. mdn
och kvinnor, frin olika avdelningar.
Den fcjrsta avrapporteringen, som
skedde under viren 1976, avsAg den
enkiit som samma boforsare besvarat.
Di liksom nu var rapporten beskrivande. Den talade om att si och sd upplever boforsarna sin arbetssituation.
Den ger inga svar pi varfor man hade
eller inte hade problem.
Fr6nvarodelen beriittar att si hiir iir
frAnvaron. Den och den avdelningen
iir en s k hcigriskavdelning med hdg
frAnvaro medan en avdelning iir en
l6griskavdelningmed lig frinvaro.

Men det iir Du och ingen annan
som vet var problemen finns. Du har
erfarenheterna och Du har informationerna. Just nu pigir en anslagstavIekampanj diir undersokningen i direkta frirgor viinder sig till Dig. Svara!

Vi vill tacka B-Pilens lasare fOr deras viilvilliga intresse for forestindartjdnsten pi Labbsand. Vi kan nu meddela att ett nytt fOrestindarpar tir anstiillt.

Kirsten och Jdrgen Christiansen har
redan bcirjat sin verksamhet i Klubbhuset och riiknar med att flytta in i
slutet av april. Kirsten och Jdrgen
kommer frin Danmark och har diir
Tala om for Ditt SAKO eller SAMKO
fcirestitt Kroen Strandvad utanfcir
vad Du uppleversom problem. Oppen- Horsens. FOr 2 l/2 ir sedan flyttade
het iir enda vagen att komma till riitta
man till Sverige frin det di krisdrabbmed eventuella problem. Underscik- ade Danmark och trivs bra har. Aven
ningens resultat iir beroende av Dina
dottern Lisbeth trivs bra i Karlskoga
informationer. Det iir siviil forskarna och i Labbsands omgivningar har hon
som den arbetande referensgruppen goda fdrutsiittningar att fi iigna sig it
enigaom.
sitt stora intresse,h?istar.
De samband som undersokningen
Niir nu fdrestindarfr6gan tir lost
visar iir inte entydiga. Men fdretriidesvis gliller att yngre arbetstagarehar en riiknar vi med att med full kraft kunna
hogre s k korttidsfr6nvaro, en till sju tigna oss i.t virens underhillsarbeten
dagar, iin iildre arbetstagare. Om det och upprustning av anliiggningen. Vi
beror pA att de iildre funnit sig mera hoppas kunna slutfcira vatten- och avval tillratta, har haft tid att piverka sin loppsarbeten fcir smistugorna och visinnan sommaren
arbetssituation, kanske bytt arbets- sa reparationsarbeten
plats eller nigot annat. - Det ska kommer, bl a skall stugornas nya tak
finjusteras.
Dina erfarenhetertala om.
Ensamstdende kvinnor med barn
under tio ir uppvisar ocksi en hdgre
sjukfriinvaro iin ovriga grupper. Hur
ska detta tolkas? Du som ensamstiende kvinna med barn under tio 6r vet
vad som iir problem f6r Dig.

Stressundersokningenvid Bofors iir
en del i ett storre forskningsprojekt
som stods av Arbetarskyddsfonden.
Projektet var ursprungligen tzinkt att
koncentreraspd just de dubbelarbetande kvinnornas situation. Bofors intressei den hiir undersdkningenvar stcirre.
praktiska
Niista steg blir att sdtta in
itgiirder pd de s k hcigriskavdelningar- Man hade frin siviil foretaget som de
na. Atgiirder som skall syfta till prak- fackliga organisationerna en vilja att
tiska ldsningar av de problem som gi liingre, att tranga djupare in i probfinns pd respektive arbetsplats.Vilka lemen.
itgiirder som 6r aktuella? - Ja, de
Den anslagsansdkansom forskarna
svaren ska ges i de diskussionersom
Bengt
Edgren och Susanne Ander,
fors pi respektive avdelningar nu och
Stresslab. ltimnade under viren har
under sensommaren.
undertecknatsocksd av siviil bolaget
som av samtliga fackliga organisationer i Bofors.
D U VE TV A R F OR
Avdelningar med hcig sjukfrdnvaro
har samtidigt en stor andel anstiillda
med problem i och utanfor jobbet.
Ett samband som ocksi enkdtsvaren
visadep6.

LABBSAND
vid Mockeln

Bland det mera arbetskriivande pd
Labbsand tir rensnings- och rojningsarbetena inom omridet niirmast stranden
och biickfiran. En upprensning kommer ytterligare att cika trevnaden pi
stranden.
Medlemmar som ar intresserade av
att hjiilpa till tir mycket viilkomna.
Tag giirna med hela familjen! Det
finns sysslor som passar fcir alla. F6r
att en meningsfylld planering skall
kunna gdras ber vi Er ta kontakt med
Bengt Nilsson tel4159 eller Sten Hellstr)m tel 1026.
Beliiggningen pd smAstugornaiir fOr
niirvaranel.einte full utan fortfarande
finns det mdjlighet att fOr en ringa avgift, 80 kr per vecka, hyra en stuga
eller liigenhet. Aven husvagnsplatser
finns att tillg6. Sten Hellstrdm svarar
pi alla frdgor betriiffande bokningar.

Diirmed skulle en ny fas av Boforsdelen inledas men ocksd en ny fas i arbetslivsforskningen. Boforsprojektet,
Vrilkomna 6nskar
Stressundersokningen,blir ett pilot- Labbsandsfdreningen
projekt fdr praktisk arbetslivsforskG.m.
ning.
Bengt SjOlander

ULVA foTAKERS
BOFORS-AKERS fritidsgird Ulva
iir beliigentre km sdder om Bruket pd
randen av en fdrkastningssiinka som
bildar ett lingstrlickt sjosystem. Den
ligger vackert inbiiddad i skogen med
utsikt 6ver sj0n Nedre Marviken.
Fina promenadstigar frin samhiillet
samt bilviig iinda fram gdr anliiggningen liittillgiinglig fcir besdkande friluftsentusiaster.
Torpet, som tidigare varit uthyrt till
sommargiister, togs 19'72i bruk som
fritidsanliiggning. Det fcirvaltas sedan
dess av fOretagetsKorpidrottsforening
med anslag frdn foretaget. Anliiggningen bestir av ett par mindre hus.
Ett bostadshus,renoverat och nyligen
tillbyggt till 45 m'?, med litet kok och
storstuga med dppen spis utgor anliiggningens samlingslokal. Pi scindagarna i vinter har huset anviints som
mdl for tipspromenader. I Korpens
regi har di iiven serverats kaffe i storstugan.
Ett tildre hus byggdes 1972 om till
bastu med ett omkliidningsrum fcir
herrar och ett fcir damer. Bastun disponeras helt fritt av de anstiillda.

Blindsstugan
for SALF-are
Vir fritidsanliiggning
clppnar den fcirsta maj.

vid

Bliniis

Arbetsledare med familjer
viilkomna till Bliniisstugan.

halsas

Fcir uthyrning av stugor finns teckningslista hos P O Nord, som triiffas
pd tel I 184.

Du som t6nker hyra stuga under boforssemesternskall meddela det senast
Diir finns tillfiille till rekreation, tre veckor fcire ordinarie semestersom bdr passa alla under sommaren, period.
t ex bad, bastu, minigolf, bitar och
spel.
Under september minad arrangeras
programenligt vdrt Familjerally.
For anliiggningens skdtsel ansvarar
vir vaktmiistare Harry Persson. Han
Siisongen vid Blin?isstuganavslutas
triiffas pitel1662.
den fdrsta november.
Karl F Sohlbers

ULVON- en vestkustpdrla
Aven om det ser morkt ut sA lackar
det mot vir och efter vAren kommer
en god och varm sommar. Hoppas vi.
Liingtansfullt gar NOHAB-iternas
tankar till "Parlan", sommarparadiset Ulvon, som dr vackert beliigen
utanfor Ljunkile, fix och fiirdig bjuder
den pi fin skiirgirdsmiljo, sol och salta bad.

och Ulvcin-besokverkar storre 6n pA
mAngaAr. Vi skall ocksAvara viil rustade att ta emot v6ra giister.
Milsiittningen dr: - Trivsel under
mysiga forh6llande, salta bad i rent
fint vatten under en varm, briinnande
viistkustsol. Vi dansar minst ett par

Visst, siiger "bossen" Lars Frdjd,
har vi mycket ovrigt att onska betrtiffAv de ovriga tre iildre byggnaderna ande On, men det sker dock steg for
pi tomten disponeras en mindre till stegen betydandemake up diirute. Boredskapsbod medan ovriga st6r oan- stiiderna borjar bli snygga och bjuder
pi hygglig komfort. I vir satsarvi pA
vtinda.
att lagom till silsongenkunna visa upp
For den motionsintresseradeiir om- nya toaletter, duschrum, tvattrum
givningarna idealiska bide vinter och med mojligheter for t ex smibarnssommar med motionsslingor av olika familjer att kunna tviitta och stryka
k l i i d e r . N A g o t s o m s a k n a sm e n s o m v i
liingd och en mindre fotbollsplan.
h o p p a ss k a v a r a k l a r t i v i r .
Fciretagets
Korpidrottsfdrening
Besoksfrekvensenokar igen och uthoppas att den utbyggda anldggningen
skall bli centrum inte bara for fore- an minsta tvekan har stadgeiindringartagets friluftsaktiviteter utan iiven f6r na vi gjorde 1974 haft sin betydelse.
andra friluftsaktiviteter p6. orten. Fcir StadgarnaiindradesdA si att alla NOUIvOns mysiga matsal dr beliigen pd toppen av
sidana organiserade aktiviteter kan HAB-iter, oavsett anstiillningsform, On med harlig utsikt 6ver den vackra sklirgdrden.
iiven stugan och bastun disponeras k a n v i s t a sp i O n u n d e r s a m m av i l l k o r
och i god siimja. Med andra ord sdr
mot en mindre aveift.
har On numera ocksA blivit ett kart
kviillar i veckan och maten - en viktig
tillhall fcir tjiinstem;innen och deras trivselfaktor - iir kiind vida omkring
Lennsrt Pettersson
familjer. Tidigare var den helt fdrbe- som vrilsmakande,riklig och vrillagad.
hAllenarbetarna.
Alla iir hjiirtligt vrilkomna, siviil
kort som lingtidsgiister, NOHABL O U I SA M E E N
Fordelenmed On, fortsiitter Lars, Ar iter sdviil som alla ovriga. Vi ser naturinvald i IVA
niirheten. Det tar ju striingt taget bara ligtvis giirna att sd mdnga som mojligt
20-25 minuter att ta sig dit frin Trollfrin ovriga koncernfdretag kommer
LOUIS AMEEN, bruksdisponenth a t t a n v i l k e t o c k s Ai n b i u d e r t i l l k o r t a ut till vir "viistkustpiirla", slutar Lars
vid AB BOFORS-AKERSi Akers m e n t a t a b e s 6 k .
Frojd med medhjiilpare, som dr vdl
Styckebruk,har invalts i lngenjcirsfdrberedda infor den efterliingtade
vetenskapsakademin,
IVA, avdelning- Vi ser fram emot sasongenmed till- badsdsongen.
vetenskaper.
en for bergstekniska
forsikt. Intresset for vastkustsemester
S. Norlin

l0

Snovinternriiddar
STORONASOMMAREN
Inget ont utan att det har nagot gott
med sig: Det gamla ordspriket passar
bra att ta till nu di vinterns sn6massor
har fAtt ge vika for virvindarna och
det dr dagsatt b6rja tanka pa sommarens semester.
De senasteArens torra somrar och
sncifattiga vintrar har medfdrt att
vattentillgingen i vAra sjdar och vattendrag sjunkit kraftigt. F6r Stordns vidkommande var det ndstan katastrof
fdrra sommaren. VAr passagerarbit
M/F Marianne kunde endast med
storsta svArighetangora Storons brygga
och vattenforsorjningen pi semesterhemmet var ocksA under senaredelen
av sdsongenproblematisk.
Nu tycks det problemet genom den
nederbdrdsrika vintern vara lost och
vi kan i lugn och ro iigna oss it de vanliga forberedelserna.

I
I

F

Om isen har forsvunnit, kommer
vir vaktmiislare Lars-Erik Josefsson
och ildermannen Edvin KarlssonThell tillsammans med husmor och en
del annan personal att starta vdrarbetet pa Stordn i slutet av april. Det rir
som vanligt tusen och en sak som skall
vara avklarade innan siisongstarten
den I I juni. Alla semesterstugorna
restaurangen och personalbostiiderna
miste virstiidas. Ekor och bryggor
skall ses civer, badplatser och alla
ytteromrAden skall stiillas i ordning
osv. Den gamla fina sme-bAten har
genomgitt en fullstiindig renovering
och kommer siikert att bli mycket uppskattad av de boforsare som vill komma ut pi lite djupare vatten for att
fiska. I Ar tillkommer dessutommarkplanering och uppsattning av den nya
solfbanan.
V a d v i m e s ta v a l l t o n s k a r o s si n f d r
den kommande sdsongendr en solig
och fin semestersommar.Vi hoppas
ocksA att beliiggningen skall bli god
och att iiven de som kommer till oss
pA utbytessemesterskall trivas och
kdnna sig vrilkomna. Kostnadenfor en
vecka pd Storon rir i ir 220 kr fdr vuxen, 60 kr f6r barn 3-8dr och I 10kr f6r
barn 9-146r. Bofors bjuder som vanligt sina pensiondrer,som arbetat minst
tjugo Ar i fdretaget, pd en veckas fri
vistelse. Bofors och Nobelverken har
s i n s e m e s t e r t i df o r l a e d f r i n d e n l l , z 7

och fram till den 6/8. Pensiondrernas
vistelsemAste drirfor i huvudsak forliiggasinnan dess.F6rra iret besoktes
Stordn av sammanlagt 667 pensioniirer frin Bofors och Tidaholm. Arets
siisong avslutas den l4 augusti. Den
kan eventuellt forkingas med ytterligare en vecka dd det iir meningenatt
Storon skall bli forliiggningsplatsf6r
cieav Amnehiirads bitklubb planerade
SM-seglingarna197'/.
Sjas(ittningen av sme'-bdten vid Stordns brygga.

I slutet av augusti startar arbetena
med de planerade sanitetshusenoch
ett reningsverk. Det innebdr att de
gamla torrtoaletterna fdrsvinner och
att sasongen1978blir dnnu mera trivsam att forliigga sin semestertill Stor6n.

Till sist: Hjiirtligt
Storon!

viilkomna till

Hiilsningar
STORONASTIFTELSEN : s niimnd
genom
Hqns Karlsson-Thell

B e n g t P e t t e r s s o nh a r o r d e t :

Valkommen till en ny
TJARNO-sommar !
En ny campingsiisonginleds snart
och som ny campingviird vill jag diirfdr pA detta siitt informera om vad
som kommer att hiinda pA Tjiirno i
sommar.
Nytt fdr iret iir att vi infort ett campingkort. Detta innebar att ett narvarokort ska fyllas i f6re uppstiillning av tiilt och husvagn.
Vid uppstiillning av husvagn fore
slisongska tillstind sokashos mig.
Campingavgift

8 krldygn
360 krlsdsong
(15/6-15/8)
Under icke sdsong 10 krlvecka

ler ersiittas med ny. En ombyggnad av
tvattrummen har pibdrjats och beriiknas vara fiirdig omkring midsommar.
Ytterligare en diskplats samt platser
fdr avloppsvatten kommer att iordningstiillas.
Di det finns mycket att gdra for att
stiilla omridet i ordning efter vinterns
viilkomnar jag alla som vill hjalpa till.
Jag iir tacksam fdr stora som smd arbetsinsatser.
Pa midsommaraftonens eftermiddag reser vi midsommarstiingen och
dansar med barnen. Senarepd kviillen
blir det som vanligt dans pA logen till
en viilkiind Kristinehamstrio.

Niir vi parkerar husvagnarnamdLste
Har Du nigra bra forslag for att oka
vi se till att avstindet mellan vagnarna rir minst fyra meter, annars giiller trevnaden pi Tjiirno? Ldmna dem till
mig!
inte fdrsiikringen.
Eftersom vi har haft en svir vinter
som tagit h6rt pi viigarna inom omridet, vill jag be alla, och siirskilt er
som har husvagnslap, att ta det f0rsiktigt.
Stora bryggan vid kiosken har fdrstcirtsav isen och m6ste reoarerasel-

Jag finns pi omrddet varje ldrdag
och sdndag och pd vardagarna triiffas
jag i Bofors pd tfn 2536, f6r koncernfdretagen0586-36000/2647 .
VAL MOTT TILL EN TREVLIG
SOMMAR PA TJARNO !
Benpt Pettersson

lt

Bof orsare bildar eget

PUR-TEKNlK

En stark tilltro till plast somframtidens material och en lika stor tilltro pd en marknadstillvdxt
avgjorde.Det var avgdrandefdr Carlfdr sammamaterialpd en rad olika anvdndningsomrdden
Olof Carlsson, Torbjdrn Hedlund och Hans Stein dd de strilldesinfdr fakta att Nobel Kemi i sina
verksamhetsplaner,
som presenteradesommsren1976, inte avsdgatt gdra ndgro satsningarpd
polyuretantillverkning.(Satsningarhar gjorts ochgdrs i Tidaholm pd BOFORSPLAST).
Denfasta tron att polyuretanrir ettframtidens msterialavgjorde.Av denfrdn bdrjan dtta man
starka avdelningenhar idag blivit ett nyetableratfdretag i plostbranschen,PUR-TEKNIK, med
tre delrigare- C-O Carlsson,T Hedlund och Hans Stein.De )vriga fem pd avdelningenhar beretts andra orbetstillft)llen inom Nobelverken. Sedanden I april har "trion" etablerat sig som
egnaforetsgare.
Den id6 som trion lade fram vid
irsskiftet anammades helt av ledningen for sektor Nobel. Sedan gick allt
mycket fort. Overlitelsehandlingar
och kontraktsfrigor reglerades lika
snabbt och effektivt till belitenhet fcir
bdda parter. Uppbackningen fr6n Bofors har varit och iir stor och helhiiirtad.

SERVICE
PUR-TEKNIK hjtilper ocksA till
med rid fdr inkop av maskiner. Ger
service i initialskedet. Det innebdr
ocks6 att iedan idag f6rsdket maskintillverkare intressera PUR-TEKNIK
for just sina tillverkningsmaskiner.
PUR-TEKNIK testar dem hos sig for
att, om de iir bra, kunna rekommendera dem till sina kunder.

Ett nytt material med oanade anviindningsomriden som viinder sig till
Service, utveckling och system iir
en spridd marknad krtiver en flexibel
de
tiiinster
som PUR-TEKNIK tillfciretagsorganisation diir beslutsgingen iir smidig. Det iir filosofin for trion
som tror att den foretagsform de valt
6r den riitta. PUR-TEKNIK vill se sig
som problemsolvers, probleml6sare,
fcir den tillverkande plastindustrin.

S M A O C HM E D E L S T O R A
- De sm6 och medelstora kunderna iir vira. De riktigt stora har resurser
nog att sjiilva klara av systemutveckling som tir det grundliiggande. Kunden skall kunna komma till oss med en
id6 att si hiir vill jag att det skall fungera. Hiir vill jag anviinda plast. Del
kan vara en smihustillverkare. Det kan
vara et| fdretag som specialiserat sig
pi isoleringsmaterial.Det kan vara en
detaljtillverkare som anser att plast
kan vara det biittre materialet framfdr t ex stil eller trii . . .. osv.
Kunden har en ide. PUR-TEKNIK
viiljer vilket system, vilken styrning av
polyuretanreaktionen, som iir den riktiga fdr just hans tillverkning. Plast iir
inget entydigt begrepp. Inte heller
polyuretan, lika lite som stdl. PURTEKNIK utvecklar det system som iir
det riktiga just fcir kunden avseene
hillbarhet fcir slag, vdrme, kyla. . .
kort sagt yttre pdfrestningar fcir detaljens anviindning.
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OPTIMISM
Med en bra marknadskiinnedom.
hogt teknologiskt kunnande med bl a
en utarbetad teknik for infiirgning av
polyuretanplaster och en etablerad
personlig narvaro pi marknaden genom tidigare anstillningar inom Nobel
Kemi som "startkapital" fcirutom
ekonomiska insatser, tror trion pi
framtiden for PUR-TEKNIK. Arbetsgliidje och optimism sitter i viggarna
i de nya lokalerna pA Pressarviigen I I
diir tidigare Svelax Tri fanns.
Vi har nog ett par ir till godo. Vi
borjar inte frin botten. De kundkontakter vi hade tidigare som boforsare
finns kvar. De exportmarknader som
vi sjiilva varit med om att etablera kan
vi idag rdkna oss tillgodo. Och sist
men inte minst. Riitten till polyuretansystemen som Bofors tidigare
marknadsfcirt.

C-O Carlsson, Torbjdrn Hedlund
och Hans Stein har nu en sexmAnahandahdller.Lokalerna iir disponerade dersperiod pi sig att "siilja PUR-TEKf o r l a b o r a t o r i u m , u t s t a l l n i n g s h a l l , NIK" fOr att skapa likviditet f6r sitt
provningshall samt kontors- och per- fciretag - ett bevis for den sjiilvstiinsonalutrymmen.
dighetsforklaring av sin egen kompetens som de gjort i och med sin satsMarknadsinriktningeniir internatio- ning. Runt drsskiftet bor tendensen
nell, men tinnu sA liinge med de stora synasklart om vi lyckats, siiger trion.
marknadsandelarnapi Sverige.
BOFORS PLAST iir kunder
till PUR-TEKNIK medan det andra
boforsiigda plastforetaget BELL-FORM
iir nigot av en konkurrent. BOFORS
NOBEL KEMI ar i initialskedet rivaruleverantcjr, som ocksi iir vtilvillig
med krediter, pipekar trion.
Konkurrensen finns siviil inom
Iandet som utom landet. Tyskarna iir
viil etableradepi det hiir omriidet.

Vi |nskqr dem lycka till.

Olycksfallen vid Nobelverken
Under fcirsta kvartalet i 6r intriiffade totalt 12 yrkesskador vid Nobelverken. Frekvensenper en miljon arbetstimmar blev 29.8. Det iir en siinkning i jiimfcirelse med samma period
fOrra iret.

BALLISTISKT
SYMPOSIUM 1977

H U RH A RD U L A S T
ARS
REDOV
I SNI l.1GEN
T I PPAIYEDB-PI LEIi

1 X 2

(Ballistik: lSranom kastrorelsen)
med ballistiska
"Milszittningen
symposier Ar afi samla vetenskapsmdn och ingenjorer inom det ballistiska arbetsfiiltet frin industrier, forskningsinstitutioner och statliga verk fcjr
informativt utbyte av de senasterdnen
inom ballistiska teknologier, experimentella och teoretiska undersokningsmetoderliksom sAdanovrig verksamhet, som anknyter till det ballistiska intresseomr6det".
Under ovanndmnda tema samlades
den 23-25 mars 1977 ca 300 personer
frin ett l0-tal nationer i Karlsruhe,
Viisttyskland, for att delta i det 3:e internationellasymposieti ballistik.
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Denna typ av internationellt utbyte
av metoder och resultat frin ballistiskt utvecklingsarbete inleddes nov
1974, dA l:a symposiet arrangeradesi
Orlando, USA. Till foljd av det breda
gensvar frAn vetenskapsmanoch ingenjorer denna inledning fick, arrangerades ett andra symposium I l/2 ir senare i Daytona Beach, USA. Till bdda
dessa symposier har Bofors skickat
ihorare.

1,

1,/09,5 llxn

Totalt omfattade programmet ett
40-tal 20-minutersforeliisningarf6rdelade pi omridena: innerballistisk,
mellan- och ytterballistik, samt slutballistik.
Bofors deltog med tvd bidrag till
programmet. Det ena presenteradesi
foredragsform av N Sc/zonberg, LIAB,
och behandlade beriikningsmetoder
fcjr bestzimning av projektilers griinsgenomslag i homogena material. Det
andra bidraget utgjordes av en grafisk presentation av tre flygmekaniska
utvecklingsfaserav den vid Bofors utvecklade 90 mm fenstabiliseradepvprojektilen. Materialet hade sammanstiillts av K Pettersson" KPG. avd fdr
Pnk/KPG
ytterballistik

1 , 9 2 4 , 6l ' k n

2,

1 , 8 3 2 , 4l l x n

U p p c r c re x p o R t e tr n A r B o r o n st S v e n r c er l L r
1,

728 l|xa

X,

/01 lkn

2,

V n n R A N T n e T L I T E TEEFN
TER
srlrr

1 , 8 , 37 .

X , 1 0 , 8U

804 l'lxn

p A J U s T E R AETG E TK A P I T A L

2 , 7 , 37 "

DErrotnu LAGERVARDET
VARDERAS
rrLL
1 , 1 , 4 5 1 , l0i r n X , 1 , 1 1 7 , l5k n 2 , 1 , 0 / 1 , 1l \ l x n
l J p p e l c r o r t B E R A K N A Ds E
K A T T E p L I K T I GRAE s u L T A T ETTr L L

1, 55,/ lkn

Till det 3:e symposiet medverkade
Bofors, utover traditionell bevakning
av forelasningarnaiiven aktivt i programmet. Eftersom begreppetballistik
numera inkluderar allt frin initiering
av drivladdning till verkan i milet,
och tekniken inom varje delomride
tenderar bli alltmer avancerad och
komplicerad, krdvs specialistkunskaper fcir siivdl verksamhet som en meningsfull uppfciljning inom respektive
delomrAde.
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BATTREORDNINGKAN SANKA
OLYCKSFALLSFREKVENS EN
Vi hsr under det senaste dret vid upprepade tillftillen frdn framfdr allt Sprcingiimnesinspektianen fdtt kraftis kritik fdr ddlig ordning och renhdllning i vdra
fabriker.
Tyvdrr mdste vi nog medge att kritiken vurit vdlmotiverad. Det tir bara att ts
krafttag och se till att vi brittrsr oss.Ndgra avdelningar har ocksd inlett energiska
dtgrirder fdr att komms tillrritts med problemet.
Vid tillverkning av explosiva vsror och giftigo produkter tir ordningen av en
utomordentlig betydelsefdr srikerheten i arbetet.
Nrir det giiller ordning och renhdllning kan och mdste vi alla hjrilpa till. Det
mdste bli en sjrilvklar sak att hdlla den egna arbetsplutsen vdlstddqd. Det ska
ingen annan behdva gora.

Stort tack till
snosvangen
Ett stort tack uttalade Bofors genom
Leif Hansson, transportchef, till 6rets
"sn(isvilng" vid en sammankomst i
Stallet som senare avslutades over
"cilgis" pi Miissen.

"Yad YilI Du friga VD" B-PILEN fiirmedlar svaren
Stikerthar Du ndgongdng ttinkt att "Det h(ir skullejag vilja frdga disponenten om" eller "Hur tdnker han, Winberg, i den hiir frdgan om Bofors?"
Nuhar Dumdjlighet!

Att den vinter som gitt varit ovanligt snOrik, darom torde ingen vara
okunnig. Men hur sncisvtingenlyckats
med konststycket att ha vira verkstadsomrdden och diirtill hdrande viigar farbara di vi ovriga kommit till vira
arbetsplatser i tidiga morgontimmar
6r det diremot fi som kiinner till.

Skriv till B-PILEN! Redaktionenfdrmedlor frdgor och svar i Din personaltidning.
Vi tror att mdnga boforsare i koncernenbtir pd mdngofrdgor om vdrt
fdretag, vdr arbetsplats.
Vi vet att C-U Winbergalltid dnskar att han hsde mera tid dverfdr att
ta direkta personkontakter ute pd avdelningsrnq.B-PILEN kon bli den
kontakten.
Hdr gdller, somfdr insiindare,att Din anonymitetdr skyddod om Du sd
skulle vilja. Politiska frdgor hAr inte hemmu heller hdr. Boforsfrdgor av
boforsaretill en boforsare.
Redaktionenhar ansvaretf|r redigeringenav materialet. Det fdr ju inte
bli sd, hur intresssntdet cinskulle vara, att frdgor och svarfyller tidningen.
En begriinsningkon bli nddvtindig.
SkrivDinfrdga tillC-U Winberg.

Bofors egna resurserpi det hiir omrAdet har varit forstiirkta med en rad
inhyrda fordon av alla de slag. Den
gAngna vintern har stiillt siviil maskiner som "gubbar" pA prov.
I

Vi vill hs Din frdga senastden I0 juni.
Adressentir:
B-PILEN:s red
avd DKI
Box 900
690 20 BOFORS

Totalt har ca 800 000 kvadratmeter mark rcijts av ca 40 karlar
frin Transporten plus inlinad
personal frdn sektor Stil. DiirMiirk kuvertet "Frdga VD"
till har en rad sk enheter, mannar
genom
och maskiner, hyrts in
setta upp viigmiirken och belysningsLastbilscentralen,LBC.
stolpar som kommit i olycka for sn6I 65 enheter och 15 sk liitta man- rcijarnas framfart. Den delen av vinternar, "gubbar" med skovel har viighillningen pigir just nu.
arbetat med snO.
Vid avdelningens 6rsm0te 16 februLtigg dtirtill att en stiindig jourverkvaldes foljande styrelse och funkari
Allt som gi,lt att anviinda har satts samhet miste upprtitthi.llas, att mantioniirer fdr 61 1977.
in fOr att hilla sndn stingen och viigar nar och maskiner miste kallas in efter
ett givet schema. Snosviingen har
och industriomriden framkomliga.
Ordf Eric Ohlson, v ordf Allan
fungerat viiloljat. Det var ocksi vad
Wahlberg, kassdr Per Strcimberg,
"
Lastbilar, traktorer med plogar eller Leif Hansson uttryckte i sitt tack till de
sekr Rune Asbom.
snoslungor, en viighyvel och en grtiv- drygt 60 snOrcijare som trliffades fcir
LedamOter: Lars Jansson, Arne
maskin forutom ett antal truckar om- information och gemenskap en kviill i
Hogberg, Lennart Ksrlsson. Revisorbyggda fcir sncirojning har utgjort april.
er: Leif EdstrAm, Per-Erik Bolinder.
maskinparken. Lok anv6nds fcir plogning av jdrnvigslinjer.
Arrangemanget var uppskattat likHuvudskyddsombud: Helmer Kihlsom informationen. De allra flesta strdm.
Men vintervtighillning dr inte bara tyckte det var mycket intressant att i
Repr i Bofors Foretagsniimnd: Eric
plogning, skottning och bortforsling ord och bild fa se och hOra hur orgaOhlson, Allan Wahlberg, Lars Jansav sn6. Vintervdghdllning iir ocksi nisationen fungerar i sin helhet, den
son, Arne H0gberg.
sandning och i ett senare skede sop- organisation som var och en iir delning f6r att ta reda pd sanden och att aktig i.
Ombud till B-Pilen Gdsta Mobers.

Arsmcite i SALF:s
avd 153Bofors
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Svir olycka
i krutvalsverk

METALLSAVD 76

AnsuOre

Den 22 mars intriffade i valsverksDen 24 mars 1977 hdll Metalls avd
huset B I en svir explosionsolycka 76 irsmcite.
vid hopvalsning av acetonhaltig krutmassaavsedd fcir granatkastarkrut.
Karlskoga Singargille inledde med
en mycket uppskattad sdngunderhdllning.
PROJEKTSNS- A F S.
Arbetare SteenJorgensen 6drog sig
ALGERIET
20 motioner behandlades, varvid
vid explosionensi svira skador att
Fr o m 1977-03-04har civilingenjOr
mtltet beslutadeanta 15. Ovriea fem
han senareavled.
Ake Ljung anstiillts som SP-:splatsreavslogs.
presentanti Alger, Algeriet. Ake Ljung
Motioner som inte antas av avdel- borjar anstiillningen i Algeriet 1977-USvira materiella skador uppstod pi
ningen kan f0ras vidare till kongressen 0 1 .
byggnaden och valsverket.
i alla fall. Det iir den enskilde medFr o m 197'7-07-01har ocksi frciken
lemmens mdjlighet att pdverka sitt
Birgitta Bergstrdm anstiillts som sekfcirbund.
mycket
Explosion'solyckan kom
reteraretill platsrepresentanteni Alger.
dverraskande eftersom kruttypen har
Verksamhetsbertlttelsen visade atI
tillverkats i flera decennier. Nigon exKoncernstab- Ekonomi
avd 76 for niirvarande har en sod
plosion har tidigare inte intriiffat vid
Ingenjdr Sdren Erikssor, EKG, tillekonomi. Arsmcitet beslutade att ritge
valsning. Diiremot har briinder inte
fdreningsanslag med
sammanlagt triider den I april 1977 befattningen
varit si ovanliga vid valsning av detta
som vilrderingsingenjcir (avd DEA l)
38 900 kr.
krut.
inom KoncernstabEkonomi.
Ett trivsamt inslag pA irsmOtet iir
Tillsatsenav aceton g0r krutmassan avtackning av hedersmedlemmar. Fdr
Nuvarande
befattningshavaren
mjukare samtidigt som det siinker att bli hedersmedlem fordras 25 irs
ingenjdr Hilding Magnusson, kommer
krutets effekt. Aven vid krut med hdgt aktiva insatser som fdrtroendevald. I att kvarstanna i tjiinst t o m 3l maj
energiinneh6ll har man diirfcir ansett ir hade fem medlemmar uppndtt den 1 9 7 7 .
att nAgon explosionsrisk inte skulle aktningsviirda tiden, samtliga boforsfcireligg'avid valsning. Vi kiinner inte are: Bror Appelgren, Henrik AdolfsCivilekonom Jsn Stureborg, DEC,
heller till n6got fall dtir en antiindning son, Torsten Johansson, Karl-GustaJ
tilltriider den l5 maj en nyinrattad bevid valsning av acetonhaltigt krut Kenmo samt Helmer Persson. Fdrfattning som controller inom produktdvergdtt i explosion. Det aktuella bundsombudsman Svante Sjdstrdm omrAdeSlitdelar(avd SWC).
krutet var nyknidat pi morgonen och och ordf i avd 76 Frqnk Kylvik 6verinnehOll ca 15 o/oaceton. Nigot torrare ldmnade hedersgdvor i form av forUTNAMNINGAR
krut kan naturligtvis folja med genom bundsndl, diplom samt bocker och
AB Bofors styrelsehar den 8 mars
och
att spill uppcises frAn valsbordet
blommor.
till direktcir utnamnt civilingenj0r
liigga pi valsarna. Vid olyckan beMax Ehn, R, till bitr?idandedirektor.
fann sig Jcirgensen pi baksidan av
Val av olika funktioniirer hor ju
valsverket.
irsmdtet till. I avd 76:s styrelseingick Till bitriidandedirekt0r har styrelsen
Karl-Erik BostrOm som nyvald efter ocksi utntimnt civilekonom Per-Ove
Bror Gillstrom som slutat och river- Morberg, DEC.
Ett omfattande utredningsarbete gitt till annat arbete inom Karlskoga
SEKTORFORSVARShar igingsatts fcir att fcirsdka klarliigga kommun.
orsakerna till anttindningen och det
MATERIEL- Pr oduk ti on
vildsamma forloppet. Annu kan dock
Idag ser alltsi avdelningsstyrelsen
Fcir samordning av tillverkningen av
ingenting med s?ikerhetsiigas om hur ut enligt fciljande:
pjiiser
och vagnar inom avdelningarna
initieringen gitt till. Unders0kningen
Ordf Frank Kylvik, vice ordf Josef VT, VP och VM har inrtittats en ny befortsiitter.
Larsson, kasscir och ombudsman Stig
fattning med beteckningenFVP.
Hermansson, sekr Ingemar Skott, vice
Till chef fOr FVP har utsetts ingenMed anledning av olyckan har efter sekr Karl-Erik Bostrdm. Ovriga ledamoter Ar Hans Falk, Ivan Lidbom,
jor Rolf Gustafsson/YM.
overenskommelse med fackforeningen tillverkningen av nitroglycerinkrut Stig-G6ran Bjorkqvist och Rolf Berglind. Ny ordfdrande i studiekommitRolf Gustafsson eftertriids som
tills vidare stoppats. Endast vissa opet6n ir Hans Falk efter Ingemar Skott.
chef for VM av ingenjcir Percy Carlsrationer som pressning, stansning,
Styrelsenber att f6 tacka fcir det goda s o n / Y M 2 .
skirning och siktning har utftirts i
samarbete som ritt under det gingna
fOr
upparbeta
mindre omfattning
att
Till ny chef fdr VM 2 efter Percy
krut i olika tillverkningsstadier. Innan iret. Vi riktar ett tack till alla mednigon tillverkning iterupptages skall lemmar for gjorda insatserinom avdel- Carlsson har utsetts ingenjcir Bo Gusningen.
tafsson/YM 3. Ingenjcir Gustafsson
samrid ske med facket.
Rolf Berglind
kvarstdr som chef for VM 3.
Ltu.

l5

N O B E LO C H E K O N O M I
Direktcir Tosten Ryftl NK, eftertriider den 15 maj civ.ing. GAran Widdn som ansvarig frir investeringsanalyser m m (avd DEI) inom Koncernstab Ekonomi.
Gorsn Widdn tilltriider samtidigt
en ny befattning inom Nobel Kemi
(avd NE) f6r samordning av produktomridet Explosiviimnen (krut och
spriingiimnen).
Den l5 maj tilltrader civ.ing Hdkan
Cederberg befattningen som marknadschef inom Nobel Kemi fcir produktgruppen Kemikalier och Liikemedel (avd NF). Hdkan Cederberg,
som bdrjar hos oss redan den 15 april,
iir i dag exportchef pA Pharmacia Fine
Chemicals.

16 Maria Vecchietti,
VA 30
22 BengtZetterblad,MSM 5
26 Sven-ErikBlomkvist.KAP
26 Timo Ahman, MH 20
30 IngvarGustafsson,VE 7

1950
1954
1964
1963
1946

Juli
I LarsJansson.
VA 5
MH 2
2 Arne Johansson,
l2 Allan Karlsson.VM 23

1948
194l
t94l

Biller, Karl, YM52.
Fddd den l8 februari
1912.Pensionerad25
februari1977.31anstiillningsir.

Brattstrdm, Albin,
VM 260. Fddd den I
mars 1912.Pensionerad 28 februari1977.
5l anstillningsAr.

Eriksson, Eskil,
TY 312.Fdddden4
mars 1912.Pensionerad 28 februari1977.
7 anstiillningsir.

Eriksson,Evert, RU
12. Fddd den 19 februari 1912.Pensionerad 28 februari1977.
42 anstiillningsAr.

Berglund, (ann, NVM. Fttdd den lg april
1912. Pensionerad3l mars 1977. 29 anslallningsir.
Aldrin, Olof,PPK.
Fciddden 29 mars
1912.Pensionerad
3l
mars1977.26 anstiillningsAr.

Flatby, OIaf, RT 42. Fddd den4 augusti1917. Andersson, Henry,
VP 82. Fddd den 22
Avliden6 februari1977.26anstiillningsAr.

januari 1912. Pensio-

Gamfors,Greta, VN. Fridd den l7 juli 1915. nerad 29 november
1976. 41 anstiillningsAvliden24 februari197'l.22 anstiillningsAr.

Andersson, Eric,
MVK. F6dd den 12
mars 1914.Pensionerad3l mars19'17.43
anstallningsAr.

Andersson,Ingvar,
MSK. Fddd den 14
juli 1913.Pensionerad
3l mars197'l. 39 ansHllningser.

Eriksson, Lennart,
RU 33.Fdddden8
januari1912.Pensioneradl4 januari
19'7'7
. 48 anstiillningsdr.

Frisk, Helge, VA 91.
FOddden29 mars
1912.Pensionerad
28 februari1977.3'1
anstiillningsAr.

Backstrdm,Sixten,
MVK. Fodd den22
november
1913.Pensionerad3l mars
1977. 37anstiillningsAr.

Funke, Gunnar, YA
20. Foddden 16mars
1912.Pensionerad
25
februari 1977.46 anstellningsAr.

Crell, Ignatius. F6dd
denl3 januari1912.
Pensionerad
l3 januari 1977.46anstiillningsir.

Cederborg, Henry,
NLT. Fddd den8
augusti1913.Pensionerad28 februari
197'1.39 anstiillningsAr.

Holmberg, Martin,
PM. Fdddden12
mars 1920.Pensionerad 28 februari1977.
43 anstiillningsAr.

Jonsson,Johan, YT
21. Fodd den 25 januari 1912.Pensionerad
28januari19'17.43
anstallningser.

hr.

Hansen, Erik, NVP 5. FOdd den 3 november
1929.Avliden5 januari 1977.2 anstiillningsir.
Jdrgensen,S/een,NVK l. Fddd den 8 augusti
195?.Avliden22mars1977.l/2 anstiillningsir.
Kullberg, O/ol, NIM 2. Fctddden 28 juli 1912.
Avliden I I februari1977. 43 anstiillningsAr.
Londerholm, Eric, OAU. Fddd den 9 november 1914.Avliden l6 mars l9'l'1. 4l anstitllningsAr.
Sttihl, Gustav,VA 20. Fddd den 2 maj 1914. Andersson,Johan,
MSK 80.Fddd den l0
Avliden l7 januari 1917.44anstiillningsAr.
februari1912.Penjanuari
Vrazalica,Hazan, MC 10. Fodd den 14 de- sionerad3l
cember 1929. Avliden 3 februari 197'l.'l an- 1977.26anstiillningsAr.
stitllningsAr.

Vigratulerar
BOFORS
5O-AR I N G AR
Juni
4 Maria Heinonen.VT 2l
8 IngemarBook, VP 52
8 StigLundmark,VT 6
I I Frank Kylvik, VT 302
13 Alfred Derler,VT 25
l3 Arnold Oldenburg,PAV
l6

Anst.dr
1970
1968
1942
1941
r973
1960

Btickius, Horald,
VT 7. Fddd den I I
mars1912.Pensionerad 28 februari 197.
39anstdllningsir.

t 2 Harry Persson,VT 29
t 3 GunnarBiickman,VM 2l
l 3 Horst Thiele.MVK 23
l 5 Lars-EricBlornberg,RD
t 7 I-arsMelin. FAT 24
1 8 JohnMagnusson,
VKV 4
l 9 Karl-Axel Hammar, MS 24
2 1 Harry Hvitman, VT 50
22 Rolf Gustavsson,
VM I
25 Mildred Englund,OAD I

1952 Ekdahl, Sigvard,
194l R E 3 l . F d d d d e n 2 T
februarit912.Pen1970 sionerad3 I januari
1963 197]. 22 anstallnings1,974 ar.
r963
1959 Hahne, Ivar,Fbdd
1,947 den24januari1914.
1954 Pensioneradl4 febru1963 ari 1977.41 anstillningsir.

Heimdahl, Helmer,
Melin,Thyra,RES.
MSK. Fddd den l0
Fddd den29 februari
oktober1912.Pen1912.Pensionerad3l
januari 1977.3l ansionerad28 februari
19'77.4l anstlillnings- st?illningsAr.
ir.

Olsson,Curt,MCG.
Fddd den 17november 1912.Pensionerad 3l mars1977.22
anstellningser.

Karlsson,Cunnar,
Fddd den 30 mars
1912.Pensionerad29
mars 1977.I anstallningsAr.

60-ARINGAR
Juni
a
J Axel Larsson.VA 40
) Tore Andersson,P l0
o HenryLjunggren,PPV 2
t 4 RuneKarsberg,VA 9
l 8 Erik Eriksson,SHD
26 Per-Erik Jarnholt,FKC
Juli
ErlandKarlsson,RU 341
.l
Hjalmar Bergstrcim,
SWS6
2 Isar Boox, VT 241
2 Nils Bergman,MG 16
7 GoteNyrnan,VN 61
l 5 FerencVajda, VM 34
\ 9 Tore Ingestrand
24 GunnarEriksson.RM 62
27 SvenBengtsson,
SHM
to
LO
GustavWiklander,OPU 3
1 0 Roland Hjelting, RK 3
3 l VincentCarlsson,MSK 20
I

Anst.dr

r93',7
'i,954

Olsson, Paul, YP 24.
Fdddden3l juli 1913.
Pensionerad
3l januari 19'77
.38 anstiillningsir.

19',10
1948
1947
1954
1936
1960
1970
1946
1954
l9'71
1953
1948
1956
'i,947

Karlsson,Karl,YA
20. Foddden2 mars
1912.Pensionerad
25
februari 1,977.48 anstiillningsAr.

Leijder, Hubert, MG
93. Fddd den l0 mars
1912.Pensionerad
28
februari1917.40
anstillningsAr.

Kdrrholm, Sivi4 MG
10.Fdddden l8 juli
1919.Pensionerad
10
januari1977.l5 anstiillningsAr.

Magnusson,NilsO/oJ, NVP. Fddd den
9 november
1921.
Pensionerad28 februari 197'1.28anstiillningsAr.

SjOholm, Evert,RM
72. Fddd den 3 febr u a r i 1 9 1 2 .P e n s i o nerad 3 I januari
197'7. 43 anstiillningsAr.

5 O - AR I N G A R
Anst.iir
1964

Juli

2 Louise Knudsen, VN 33
J

Pettersson, Olof,
Oscarsson,Ingeborg,
KPC. Fdddden9
VA 50. Fddd den2l
mars 1918.Pensione- januari1912.Pensionerad26 mars
rad 3i januari 1977.
1977.36anstdll33anstiillningsAr.
ningsAr.

193'7
1960

NIOBEL

Juni
19 Folke Engstrom, NSB

Ottosson,Evert,
KAP. Fddd den 24
mars1912.Pensionerad28 februari
197'l. 28 anstAllningsir.

t974

Malm, Gdsta,MS20.
Fctddden l6 november 1922.Pensionerad
22 februari19'17
.11
anstallningser.

Stendahl,S/en, MSK
80. Fddd den28 mars
1912.Pensionerad
28
februari1977.49anstiillningsAr.

Malmberg, Sven,VN.
Fddd den23 mars
1912.Pensionerad
3l
mars 1977.39 ansttillningsAr.

Henry Bernhard Johansson,
NZK
1945

6 0 - AR I N G A R
Juni
8 Annie Stilhandske, VN 32
l'7 Folke Johansson,NSV
27 Ingrid Ottosson, VN 3

1964
i 938
1945

Juli
12 Kar|Ahlvik. VN 47
12 viktor Ahlvik. NVP 7
26 GcistaAndersson,KA 66
31 RobertKrisell,
NZL I

l 933
t934
1935
r937

Morello, Alessandrina. Fddd den 18
februari1916.Pensionerad28 mars
t977. 26 anstiillninssAr.

Nilsson,Martin,
MVK. Fddd den 14
december1912.Pensionerad3l mars
1977.43 anstiillningsAr.

Storm,Karl,MD.
Fddddenllmars
191.2.Pensionerad28
februari 197'1.49 anstiillningsAr.

Sdderlund, Sigurd,
MGC. Fddd den25
februari1912.Pensionerad25 februari
1977.36 anstlillningsir.

Stolpe,Albin,RU
641.F6dddenl5
mars1912.Pensionerad28 februari
1977.40 anstallningsAr.

Wandin, Margareta,
RM 73. Fddd den5
februari1912.Pensionerad 28 februari
19'77.13 anstallningsAr.
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FISKE

Boforsmdsterskapet

Bofors-mlisterskapet
ar som namnet
Fiske och amatcirfiske6r en 6del angerett miisterskapbland boforsare.
sport med stort intressebland vira bo- Det avgjordesfdr fdrsta gingen. Tiivforsare.Han md si sedanvara man el- lingsarenavar Alkvettern.
ler kvinna, "stilman" eller "krutgubbe".
Den totala fdngstenfOr de 73 startandeblevhela44 125gram . . .
Under de f6rsta s k vdrm6naderna
har avgjorts sivdl Bofors-miister- MiisterskapetIog Jan Nl/sson, VM
skapetsomNobelfisket.
150,genomatt fiska upp inte mindre
dn2 450gram fisk. Niist biist var LenBofors-miisterskapetavgjordes pi nart Kilestad,RT 45, med I 875gram.
Alkvettern medan Nobelfisket "skat- Namnet Kilestad iir inom parentes
tade" Mdckelnpi dessfiskbestinda.
sagtett namn som fdrpliktigar i amatdrfiskesammanhang.

BANKEN
I FORETAGET
1061 11 mailgn
Det tir vi som gdrna hjtilper
Dig i Dina Bonkaffrirer.

Trea blev Juho Personen,YT 2ll,
med I 830gram.

Nobelfisket
Nobelfisket som avgOrsmellan ansttillda amatorfiskare inom sektor
Nobel vannsdet hiir iret av Alf Berggren, somalltsi kunde hiimta "Nobelpriset" 1977filr den speciellainsatsen.
Han blev biist bland de 56 deltagande
nobelarna.Men inte bara det att han
drog upp den stcirstamdngden fisk,
han hivade ocksi in ttivlingensstcirsta
abborre.Den viigde380 gram av hans
totala fAngstsom var I 875gram. Tvia
respektivetrea blev TomasJohansson,
1 864 gram, och Bernt Rehnberg,
| 282 gram.

Karl-Ake Carlsson, Karin Johnsson, Anders Magnusson, Kerstin Wiirn, Anita
Jacobsso (siltande).
Det lir l0 Ar sedanvi dppnade vAr bank
htir i Bofors. Under tiden har vara tjanster blivit alltfler. Tjflnster som alla kan
utnyttja och som kan gora dina "affiirer" bekvimare. Vi delar lokal med Intressekontoret.

HOGSTARANTA + SKATTE.
FRI SPARPREMIE+ MILJONLOTTERI

Ett hederspris fick Erik Eriksson
som utom tdvlan fiskadeupp en lake
pd I 900gram.
Btist bland damernavar Maud Wiren som kundevtigain 869gram fisk.
Duktiga damer var ocksi Carina Karlsson och Anna Wilhelmsson.Junior
Peter Widgren vann ungdomsklassen
med sina 260 gram, Tvia blev Eva
Olssonmed 145gram. Lika stor fingst
frck Per Rehnbergmedan Mikael Eril<sson fick 140gram.

Veteranklassenvanns av GAsfu
Uhno, YM 34, som landade I 150
gram med StigKarlsson,YA 32, som
god tvia medsina955gram.

Inte mycket mindre fingst kunde
damklassenssegrare Stina Berggren,
VA, viiga in. Hon hade fdtt 925 gram
pi kroken. Nigot mindre lyckosamt
fiskafiinge hade Lita Lahtinen, MAK
50. Men hennes680 gram gav henne
Ett tack ska ocksd gi till brasskot- en hedrande andra plats. Magda Joaren Sdren Eriksson som avstod frin honsson,VT 212, drog upp 150gram
att fiska fdr att sprida trivsel genom vilket bidrog till att den sammanlagda
att hdlla brasan igdng och fixa korv- vikten Oversteg
den respektfullamiinggrillning.
denav drygt 44 kilo.

Koncerngolf
En koncerntdvling i golf anangerospd Trollhiittans Golfbana lArdagen
den I0 september.Ttivlingenblir en 18-hdlspoiingbogey.Om intressefinns
kan en speciell tiivling fdr medfilljande familjemedlemmar ordnas. Fdr
niirmare informationer och anmtilan kontakta Berndt Karlsson, NOHAB
eller Rune Persson,DY. Anmtilningarna bdr ldmnasfdre I juli.

Allt detta fAr du i Nya ldnsparandet.
Du sparar minst 75:-/mAn. Varje hund- lottsedel. Med
rallpp sparpengar
skattefria vinster. Och hela tiden stdr
dina pengar med hdgsta ranta 8,5 qo i
dag.

Bankomat ndr du behiiver
kontanter.
DA kan du ta ut pengardygnetrunt.
Ldrdagar,sdndagar,kvallar och natter.
Enda forutsattningeniir att du har lite
pengarpA banken.Och att du skaffarett
specielltkort hososs.

Reservcheckom du ska ut
och resa.
Om du pldtsligt star utan pengarunderdin resa,iir det bra medreservcheck.
Det iir den allra sistareserven.du tar
till nar allt dr fdrbrukat. Med tanke pA
den lAgaavgiftenpi l5:- 6r det en billig
trygghet.
Viilkommentill oss onsdagenI I maj
1977,
den dagengdr vi det lite extra festligtpA
kontoretoch bjuderalla kunderpA kaffe
och kaka.

EnsklldaEanken
16) St<anOtnaviska
Brukstorget,
Bofors

Fabriksklubben
Nobelverkens
Fabriksklubb
har
haft drsgtdte under Birger Sddermans
ordfcirandeskap.

Styrelsesuppleanter: Ingvor Jqnsson, Rune Kqrlsson och Vriind Simiki.
Styrelseelev:Kjell Eklund.

Fiirstamajmorron
Lovs6ngtill musikk5ren
I morgonsolensallro fdrsta strdlar
h6rs musikJrdn mdssingskdlar
en blandadhormoni av ljud
som smekermorrondimmans skrud.

Arbetsutskottet bestir av Goran
Stihlberg, Alf Pehrson och Sven NordUr verksamhetsberiittelsenkan niimwall. Lokala fcirhandlare dr Gdran
nas fdljande:
Stdhlberg, Ni/s Nilsson och Tommy
Diirfinns tubor och trumpeter
att inom klubbens verksamhetsom- Jakobsson. Studieorganisatdr ar Alf
klarinetter och vad de heter
Iagotter,
rAde finns 995 medlemmar verk- Pehrson. Representant tili B-Pilens Diirfinns Svenoch Gdsta och dom andra
samma i 8 sektioner.
redaktionskommitt6 dr Gunnar Gren.
till bruketsdisponentde skanu vandra.
att 6l olycksfall intriiffade under
ny
ledamot
i
Till
arbetsviirderings- Vandra taktfast till musiken
1976,vilket skall jiimfdras med 72 kommittEn valdes Vtiino Similii, som
fdljas ov den ktirastepubliken
for l9?5.
Vdrensalla fdglar ackompanjerar
ersattareTornmy Jakobsson.
allo de som hlir morscherar.
att genomsnittsfcirtjansten4:e kvarTill ledamoter i centrala skyddstalet 1976 var fOr miin och kvin- kommitt6n valdes Sven Nordwall,
Nu hdrs glada skratt uti kdren
n o r 2 3 : 6 1k r .
Gunnar Gren och Goran Stihlberg
skratten de skafinnas nu pd vdren
Styrelsen fick efter stadgeenligaval
fdlj ande sammansattning.

med Herbert Lundstrdm, Klqs Karlsson-Thell och Tommy Jakobsson som
ersattare.

Ordf Gdran Stdhlberg, vice ordf
Tommy Jskobsson, sekr Alf Pehrson,
Pi mdtet diskuteradesskyddsfrigor
vice sekr Sven-Arne Andersson, kasscir och de bristfiilliga personalutrymmen
Sven Nordwall samt Ni/s Nilsson och som finns inom stora delar av omGunnar Cren.
rAdet.
Gdrcin Stdhlberg

pi
BoforsDeutschland
internationel
I entreprenad
maskinmdssa

Majoren liingst diirframme manar pd
att i taktfast marschman mdstegd.
Nu hbrs endastmellanmarschensslag
Denna vdrensallrafdrsta dag
ntir man uppfdr kullen sig bege
fdr ott disponentensboning dterse.
Seddr ute pd den stora lrappan
stdr han i kavaj och hon i kappan
JAr att la emot dessaspelandegossar
blandadeav borgareoch sossar.
Hdr stdr han rok och lacksamlleende
pliktlrogel fdr ett dlerseende
av sinaspelandeundersdlar
som vill speloalla vdrensldtor.

Den l8:e Bauma-utst?illningen,in- tillverkarnasstdndsom delar av griivnedan!6r trappan uli gruset
pi utstillda en- Hdr
ternationell entreprenadmaskinmiissa, och lastutrustningen
hdressdngoch sldmmobruset
iigde rum i MUncen den 10-16 mars treprenadmaskinerna.
kdren signu omformera
1977.
far att "O skdnamaj" konsertera.

Pa en utstiillningsyta av drygt
300 000 m' visademer iin 900 utstiillare sina nyaste skapelserav entreprenadmaskiner,byggredskapoch byggtillbehrir. Bauma '77 besciktesav
135000bescikare
fran totalt 82 liinder.

Konsertenssistaton nu dver nejdenIjuder
artigl disponenlenin dem bjuder
Kaffe, kaka och cognacstdren
bjudes alla uti kdren.
Sd hdr gick det till i forna dar
numeradisponenterinte har
tid att lyssnapd undersdtar
som muciseravdrensldtar

Nu till storpublik man muciserar
Bofors DeutschlandGmbH deltog
Disponentfamiljer de drfd, men sjukaflera
med ett nytt utstiillningsst6ndomfattVdrensmelodier klinga vackert lika
ande 230 m'z.Stcirstautstiillningsf6resjuko, fattigo somfdr rika.
Jdr
m6let visadesi BoforsstAndet- en
lastskopa fcir amerikanska lastmaLarsOlof Holmgren
skiner, typ CAT 992. Lastskopans
skiirbredduppgir Iill 4 200 mm, och
den vtigerca 7 ton. Det totala slitdels- B.PILEN_ TIDNINGFORBOFORSANSTALLDA
programmet av svensk tillverkning
ISSN Gt'[5-1623
frdn minsta griivtand (vikt ca 2,5 kg)
till gjutna skopskiir(vikt ca 2 ton) inkl Redaktdroch ansvarigutgivore:Karin Jansson.
all reparationsmaterielvar huvud- Redaktionskommitt0:Rolf Berglind VT 50, repr. f6r SvenskaMetallindustriaravd. 76, Gunnar Gren NIM 4/F 36, repr. fdr Fabriksarbetarepunkt i Bofors Deutschlandsmonter betaref0rbundet
f0rbundet avd. 25, Gdsta Moberg MH ?A, repr. f0r SverigesArbetsledaref0rtillsammans med djupskopor, dikesbund avd. 153och Birgitta HaglundKPF, repr. fOr SvenskaIndustritjinstemanskoporsliipskoporm m.
naf0rbundet,Bofors, samtNils Carbonnier,repr. fOr foretaget.
Tryckt: 1976vid Industritryckerieti KarlskogaAB, Karlskoga.
Adress:
Bofors lnformationsavdelning690 20 Bofors.
Bofors slitdelar iterfanns inte en.
360 00 anknytning1071.
dast i Boforsstdndetutan ocksi i de Tel.:
internationella entreprenadmaskin-
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Om nya skydds-

foreskrifter
Skyddsfrlreskrifter har gamla anor vid Bofors
Nobelverken. Redan tidigt innehdll avtalets ordningsregler en rad bestammelser av skyddsfdreskriftskarakter.
I slutet av 40-talet gav ddvarande avdelningschefen ftir den civila processavdelningen, Nils
Carbonnier, ut en serie skyddsf6reskrifter f6r
kemiska iimnen och olika arbetsoperationer.

Svensk kemisk skyddshandbok
Forsok gjordes att intressera ndgon central
instans fdr att ge ut skyddsforeskrifter f6r olika
k e m i s k ap r o d u k t e r . V i a n s i g d e t v a r a o r a t i o n e l l t
att varje foretag utarbetade egna foreskrifter, i
mAnga fall for samma iimnen.
Arbetsgivarfdreningens Allmiinna Crupp tog
till sist fasta pA id6n och tillsatte en arbetsgrupp.
Det resulterade i Svensk kemisk skyddshandbok
med en allmiin del och skyddsblad for ett 40-lal
olika iimnen. Tyvarr trdttnade man alltfor fort
och sedan projektet overletits pA Arbetsgivarf d r e n i n g e na v s o m n a d ed e t h e h .

L I F - fr i r e s k r i f t e r n a
I mitten pA 60-talet tog Bofors upp frAgan ino m L i i k e m e d e l s i n d u s t r i f 6 r e n i n g e(nL I F ) . E n a r betsgrupp tillsattes med Nl/s Olof Mognusson
och Uno Ldnnqvist frAn Bofors. Dessutom deltog Astra och Pharmacia med representanter i
gruppen. Den forsta upplagan av LIF-fores k r i f t e r o m f a t t a d e s k y d d s b l a df 6 r 8 0 i i m n e n .
S k y d d s f o r e s k r i f t e r n ar i k t a d e s i g i f d r s t a h a n d
till arbetarnai fabrikerna. Stor moda nedlades
p A a t t u t f o r m a s k y d d s b l a d e n ss p r A k s d a t t d e
skulle kunna forstAs av milgruppen. Sjiilva
f6reskriftenfick inte heller bli langrean att den
f i c k p l a t s p i e n A 5 - s i d a . B a k s i d a n a n v a n d e sf 6 r
uppgift om olika fysikaliskaoch kemiska egens k a p e r h o s r e s p e k t i v ek e m i k a l i e . D e s s u t o mg a v s
s p e c i e l l af o r e s k r i f t e r o m k e m i k a l i e n sl a g r i n g o c h
hantering.
Av den fdrsta serien LIF-foreskrifter ulsav
B o f o r s e n e g e nu p p l a g a .

Ny reviderad upplaga av
LIF-ftireskrifterna
L I F : s s k y d d s f o r e s k r i f t e rt i l l d r o g s i g e t t m y c ket stort intresse aven utanfdr Liikemedelsindustriforeningen och den fiirsta upplagan tog snart
slut.
Arbetsgruppen Aterupplivades diirfor och'
1973forelAg en ny reviderad och utOkad upplaga

{}*

flirdig. Den omfattade blad fdr ca 130 olika
amnen.
Efterhand har, bl a genom tillkomsten av nya
lagar och fdrordningar, kraven pA information
om riskerna vid hantering av kemiska produkter
stigit.
Av den nya skyddspiirmen har hittills mera an
3 000 ex salts. De allra flesta till industrier,
skolor och institutioner utanfdr liikemedelsindstrin. Endast ett l0-tal skyddsblad behandlar
rena liikemedelssubstanser.

jqgtycl{er...
L I F : ss k y d d s f c i r e s k r i f t e r 2
Behovet av skyddsf6reskrifter iir narmast
oiindligt och arbetet blir aldrig fardigt, da stand i g t n y a i i m n e n o c h k e m i s k ap r o d u k t e r k o m m e r
fram.
LIF besldt 1915 att tillsatta en ny arbetsgrupp
och Ateruppta arbetet med en serie nya skyddsforeskrifter.
I a r b e t s g r u p p e ni n g i c k :
Uno Ldnnqvist, AB Bofors Nobelverken
Anna-Lena Rykfors, AB Bofors, Nobelverken
Gdte Klqsman. Pharmacia AB
StigAkerstrdm, Pharmacia AB
Gunnar Anvedex, Perstorp AB
Erik Selin, Perstorp AB
Eva Lindgren, LIF, sekreterare.
PerstorpAB hade uttryckt onskemdlatt som
komplettering till LIF:s skyddspArmfi trycka
egna foreskrifter enl LIF:s modell. DA ett stort
antal av deras f6reskrifter bedomdes vara av intresse aven fdr LIF:s medlemsforetag inbjods
r e p r e s e n t a n t efro r P e r s t o r p A B a t t i n g A i a r b e t s gruppen.

Arbeta rskyddsfonden avslog
bidragsansiikan
Med tanke pA det stora intresse och efterfrAgan som skyddsfcireskrifterna rOnt utanfdr
LlF-kretsen ansAg arbetsgruppen att det inte ar
rimligt att de stora kostnader som utarbetandet
av foreskrifter medfor skall baras av ett fetal
fdretag. Gruppen besldt diirfor att hos Arbetarskyddsfonden ansoka om bidrag till kostnadern a s b e s t r i d a n d e .F 6 r e s k r i f t e r n a s k u l l e d a i l i k het med den f6rsta piirmen kunna saljas till ett
pris som motsvarar trycknings- och expeditionskostnader.

K*Y l:14:;il&

Efter en mycket utdragen behandling har
fonden for en tid sedan meddelat avslag pA
LIF:s ansrikan sedan man forst begart att den
skulle iterkallas. DA tre fjiirdedelar av det planerade arbetet var fiirdigt dA denna begaran
kom, ter den sig for arbetsgruppen nigot underlig.
Behovet av foreskrifterna var stort och brAdskande. LIF och de i arbetet deltagande foretagen hade ddrfor ingen tanke pA att avbryta det
pAbrlrjade arbetet f6r att invanta fondstyrelsens behandling av bidragsansdkan. Att arbetet
skulle fullfoljas med eller utan anslag var klart
redan frAn bcirjan.

Andra skyddspdrmen klar
Dennyaparmenomfattarskyddsforeskrifter
frin ytterligare 140 iimnen. Skyddsbladets uppstiillning dverensstammer med de i den f6rsta
parmen. Bladen har kompletterats med uppgifter om amnenas klassning ur hdlso- och
brandfarlighetssynpunkt. I de fall officiell
klassning inte gjort av produktkontrollniimnden
angAende amnenas hiilsofarlighet har arbetsg r u p p e n r e k o m m e n d e r a tv i s s k l a s s n i n g . A n v i s ningar liimnas ocksd fcir tillvaratagandet av
spill och destruktion av detta. Om limnena kan
orsaka fiskd6d och inte fdr sliippas ut i avlopp
angesdetta.

Mdrksystem och sammanstiillning
av risk- och transportmdrkning hos
kemikalier
Arbetsgruppen hade tankt att pA varje blad ta
med en skyddsruta pd vilken man snabbt kunde
se ett amnes farliga egenskaper. Denna miirkning togs dock bort efter viidjan frAn Arbetarskyddsstyrelsen och Produktkontrollniimnden.
Den sistniimnda institutionen arbetar med ett
miirkningssystem for hiilsofarliga varor. Man
uttryckte farhdgor fdr att vi skulle fd alltfrir
mdnga olika miirkningssystem.
Denna miirkning med riskruta har istiillet
sammanf6rts i en s?irskildbilaga.
Drygt hiilften av f6reskrifterna iir tilliimpliga
i N o b e l v e r k e n sp r o d u k t i o n .
Kompletta skyddsfdreskriftsparmar har utsiints till driftsingenj6rer, arbetsledare och
skyddsombud pA processavdelningarna. Meningen iir sedan att man skall rekvirera fcir
varje fabrik aktuella foreskrifter fdr utdelning
till de anstiillda.
Kompletta piirmar har ockse utsants till laboratoriecheferna. En skyddspiirm skall finnas
pd varje arbetsgrupp. For Nobelverkens del har
erforderligt antal piirmar tagits hem av Skyddstjanst.

