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"Vad vill Du
frdga VD') B.PILEN
ftirmedlar
svaren
Stikert har Du ndgon gdng trinkt att "Det htir skulle isg vilia frdga disponenten om" eller "Hur tiinker han, Winberg, i den htir frdgan om Bofors? "

4

7

I v6r serie arbetsplatsreportage
har vi inom sektor Nobel kommit till avdelningen for forskning och utveckling.Erik Bengtsson och Mats Olsson beriittar
om sin syn p6 arbetet tillsammans med ndgra av sina medhjdlpare.
B-PILENhar besokt NOHAB.
I reportageformforsoker vi att
spegla dagens situation, bakgrunden till den och vad som
n d r m a s th d n d e r .

9

B o F o R S - P L A S T e r b j u d e rD i g
att kopa flaggstdnger i plast.
Lds och 15rsamtidigt om den
svenskaflaggtraditionen.

10

Vi har ocksS besokt UVA, v6rt
andra dotterforetag som UPPlever ekonomiska problem.
K e n t S j o o , n y u t n d m n dV D o c h
representanter for facket ger
sin syn p6 situationen.

12

Den tredje och sista artikeln i
serien om vSra pensionsformSner behandlar tjdnstemdnnens avtalsbundna pensionsform6ner. John Edeskog iir
m a n n e nb a k o m a r t i k l a r n a .

14

Robot 70 har overlSmnatstill
Arm6noch forbanden.

16

Metallkongressen ar hcistens
s t o r a f a c k l i g ah d n d e l s e .B - P l L EN trdffade Frank Kylvik infor
kongressupptakten,

Nu har Du mdjlighet!
Skriv till B-PILENI
naltidning.

Redsktionen fArmedlar frdgor och svar i Din perso-

Vi tror att mdnga boforsare i koncernen bdr pd mdnga frdgor om vdrt
fdretag, vdr orbetsplats.
Vi vet att C-U Winberg ulltid onskar att han hade mers tid dver fdr ott
ts direkta personkontakter ute pd avdelningarns. B-PILEN ksn bli den
kontskten.
Htir giiller, som fdr instindare, att Din anonymitet tir skyddad om Du sd
skulte vitjo. Politiska frdgor hiir inte hemma heller htir. Boforsfrdgor av
boforsare till en boforsare.
Redaktionen hsr qnsvaret fdr redigeringen av materialet. Det fdr ju inte
bli sd, hur intressant det tin skulle vsra, ott frdgor och svar fyller tidningen.
En begriinsning kan bli nddvtindig.
Skriv Din frdgu till C-U Winberg.
Adressen tir:
B-PILEN:s red
uvd DKI
Box 900
690 20 BOFORS

Omslagsbilden:

Miirk kuvertet "Frdga VD"

Ett stycke Bohuslindsk natur frAn Tjarnd settur fotograf Kurt Engstrdmskameraperspektiv.

r"
F r 6 g at i l l V D :

Ar avvecklarefdretagsledarensnya roll?
Betrsktar Du dig som avvecklingschef fdr AB BOFORS stdlsektor enligt
Konjunkturinstitutets Nils Lundgrens
beskrivning ov begreppet "avveckI ingschef i fo retaget " ?

skoga kommun ulltmer beroende av
fd rsvarsmat erie lindus t rin ?

Till sist en mero lokal frdgesttillning
som jog tror mdngo pd vdr arbetsplats
- slitdelslagret undrsr 6ver. Tror Du
Efter diverse centrula stdlutredning- utt vi skulle tappa fArsdljning, markar och pdgdende internu sddsna och nadsandelar eller hindra en marknadsDina uttalunden i olika sammanhang utveckling uv slitdelur om vi i strillet
dcir Du bl a jiimfOrt det svensks stdlets fdr att mdla, levererade detaljerna
med att producera bltistrode i rostskyddsnde embollage,
fdrutsrittningar
och se)ljasmdr och fkisk. Talar dd inte dtir dd besparingarna tillsammans
ollt fdr en successiv avveckling av AB skulle kunna bli cs en halv miljon per
BOFORS stdlsektor? Kommer dd i sd dr, och dd utan ndgon som helst ntimnfall samtligs snstiillda inom sektorn vtird investering?
Ake Ottosson/MD
att kunna beredas sysselsdttning inom
dvriga sektorer hcir i Ksrlskoga? Fri'rutsiitter det i sd fall dksde svenskafdrsvarsbest(illningor och exp o rt licenser?
Det enda pasitiva som framkommit
tir en eventuell investering i en stor
press. Pd vilket stitt skulle en sddan investering kunna pdverka sektorns
framtida verkssmhet och antslet diir
sysselsatta?
Skulle det gd ldttare att klara stdlsektorns fortsatta verkssmhet om den
avskiljdes frdn ovriga fdretaget i form
ov ett eller flera dotterforetag (t ex AB
Smide och AB Slitdelar)?

Nej, svarar VD

Nils Lundgrens beskrivning bygger
pd en vanlig missuppfattning av verksttillande direktdrens roll i ett fdretag.
Blir det inte lcitture i sd fall att dstsd- VD tir
fiirst och frrimst afftirsman komma t ex en htilftenforsiiljning och eller biir vara det - och uppgiften
drirmed ocksd underltitta fAr moiligniir det giiller expansion respektive uvheten att fd statliga ldn och bidrag, veckling iir helt enkelt att vara tillriicksom drirmed skulle kunno vura den ligt
flexibel fdr att kunnu expandera i
finansiella fdrutstittningen fdr en re- goda tider och dra ihop under ddliga
ko nstruk tio n av std lsek t o rn ?
tider. Sd har det alltid varit och desss
rdrelser upp och ner iir absolut niidMan talar ofta om behovet sv 6kad viindiga
fdr alla fdretag, om inte annat
forridlingsgrad inom svensk industri. sd av det skcilet att kapitalet alltid tir
Eftersom t ex smide mdste betraktss
flaskhals i dessusammanhang.
som stdlframstcillningens senarefdrridlingsled, borde det dd inte finnas mdiDet iir ndgonting nytt i den allmiinns
lighet att kring just smidet rekonstru- instiillningen i Sverige, att
fiiretagen
era stdlsektorn om riskvilligt kapitol inte
fdr vara flexibla och att miinniskor
kan anskaffas fdr att klqrs en 6ver- inte skall
flytta till de expansiva ortergdngstid?
na. Hade vi fdljt denns princip under
lantbrukets stora omvsndling de seEller tror Du utt stqten anser att naste 40 dren, skulle vi idag vsrs ett sv
man genom sina fdrsvarsbestrillningar
viirldens fattiga uJiinder.
gAr sdd ana sy sselsdt t ni n gsb efrri mj a nd e
dtgcirder i Karlskoga att en dylik satsBetrtiffande Din frdga om omdlade
ning pri AB BOFORS stdlsektor oav- slitdelssrtiklar bdr Du
framstiilla den
sett utformning kommer ldngt ner pd antingen till Din niirmaste chef eller
prioriteringslistan?
fdra in den som fdrslag till fdrslagskommittbn. Ar frdgan riktigt sttilld
Upplever Du ingen risk med att gdra och fdrslaget bra, kanske det till och
AB BOFORS och i synnerhet Kqrl- med kan ge Dig en vacker fdrtjiinst.

I

Forskning innebar intensivt tiinkande, ja.
Det innebiir litteraturstudier, ja.
Och det innebar kontakter med andra
forskare vid universitetet och hoeskolor, ja.

{
lirll r

En bra forskare har fdrmigan att
tiinka i nya, giirna ovana viigar (diirav
lekfullheten i receptet) fdrutom att han
har de nrldviindiga tekniska kunskaperna, s[ger Erik Bengtsson och tilliigger att: - Vi bor och skall la vara pA
vira uppfinnare. Det ar viktigt.
Men forskning iir ocksi realistiskt
ekonomiskt ttinkande, god marknadskiinnedom, praktiska erfarenheter och
god kiinnedom om alla led i tillverkningen. Forskare inom den kemiska industrin miste ocksi kunna se siikerhetsfrigornas lcisning pi alla plan s6viil avseendegiftrisker som rent mekaniska risker.

.t

n

Margareta Gullberg och Ulf Korlsson infdr igdngk1rningen av en ny process i
F 2l, en ov forskningsavdelningens fabriker fdr halvteknisko fors6k.

iluz
avd elning med
rett att forska
Ett styckefantasi, en knivsudd lekfullhet och en matsked djiirvgoda tekniskakunskaper,dtirhet blandasviil med basingrediensen
avfds en duktig industriforskare.
Forskare, dessamiin och kvinnor som ibland beskrivssom hdrt
tiinkande, lite verklighetsfriimmandeoch i avanceradlitteratur fdrdjupade miinniskor, som dd de umgds bar.agiir det inom sitt eget
skrd. Stiimmer bilden med verkligheten?Ar forskarens arbetsuppgift endastatt kkicka id6er med eller utan verklighetsfdrankring?
Frdgorna gdr till Erik Bengtsson,tekn dr och ansvarigfdr sektor
Nobels forskningsavdelning, och Mats Olsson, civilingenjdr och
mannenbakom den nya teknologinfdr krutframstiillning i sektorns
nya krutfabrik.
4

Kunskaper och erfarenheter som
inte en enda man eller kvinna kan besitta. Men som forskare och forskarteam inhiimtar frin specialister.Inte sA
siillan tas datatekniken till hjalp.
Forskning iir projektarbete i grupp.
I

Forskning och utveckling tir ett
mdste fdr allt framdtskridsnde

I

Forskning och utveckling fdr att
finna nya produkter och iimnen

I

Forskning och utveckling ftir dkad
srik erhet i tillv erkning sp r ocesser.

Sektor Nobels forskningsavdelning
har ca 80 anstiillda som dr ett representativt urval av alla de yrkesgrupper
som arbetar inom kemisk industri, inklusive krut och spriingdmnen.
Tillverkning av krut och spriingdmnen stiiller alldeles speciellakrav pi
forskning och utveckling. Siikerhetsfrigorna finns redan med redan i den
fcirsta inledande forskningen. SiikerhetsfrAgorna i en tiinkt process skall
och miste kunna losas. Envishet och
ihiirdighet dr andra forskaregenskap-.
er som iir ncidviindiga. Forskarna f6r
lnte ge upp.
Industriforskning har ocks6 ekonomiskt t6nkande som en nddviindig ingrediens.En forskaruppgift kan vara
att siinka produktionskostnaderna
med 20 9o fcir en viss produkt. Andra
gdnger kan det vara mera "hogt i taket" fdr ekonomin.

r

Forskning och utveckling inneblir
ocksi att skapa nya produkter som iir
konkurrenskraftiga pA viirldsmarknaden. Produkter som marknaden har
ett behov av och som kan hiivda sig i
konkurrens med andra tillverkare inom samma bransch.
- I jiimforelse med v6ra utliindska
konkurrenter iir vi smd pi det kemiska
omridet. Men den fciretagsfilosofi
som antagits i de for sektorn presenterade nya verksamhetsplanerna gor
det mdjligt fdr oss att hiivda oss bra
pi vissa omr6den. Sektorn har valt att
specialiserasig pA produkter och processerdiir marknaderna visserligen iir
smala, men diir Bofors och sektor
Nobel har ett stort kunnande. Vi iir
bra pi krut och spriingiimnen och pd
oxidations- och nitreringsprocesser.
Nya krutfabriken ar ett praktiskt
exempel pi egen forskning vars resultat mottagits med mycket stort intresse och positiva omdomen. Di fabriken
nu iir under uppforande fcjr att tas i
bruk under 1978sd innebiir det att ett i
det niirmaste tio-6rigt forskningsarbete slutforts, i sin forsta del. Ett arbete som i sig innehiller ett forskningsprojekts alla faser. Inledande litteraturstudier fdr att se vad som redan
fanns. Tre - fyra tekniska ldsningar
var mcijliga. Den slutgiltiga lclsningen
blev en kombination av dessa.Efter ca
tre 6r fanns en teoretisk modell som i
stort liknade den fabrik vi nu bygger,
summerarMats Olsson.
Liinge var det ett par man som arbetade med uppgiften, dock inte pi heltid. Det fanns ju ocksi andra uppgifter som pockade pA sina losningar.
Dtirefter fdljde tester, laboratorieprov
och prov i storre skala, halvteknisk
produktion. Forsok som visades6dana
resultat att man sa ja till en fabrik med
den teknologin.
Kan di forskningsavdelningen liimna av och civerhanda fabriken till produktions- och driftsavdelningar?
- Det kan vi aldrig gora, siiger Erik
Bengtsson.
- Ja, nu skall vi liimna over den,
siigerMats Olsson.
Bida svarenvisar sig lika riktiga.
Fabriken kan aldrig liimnas civer. Di
produktionen nu startar niista 6r si.
vidtar driftsforskningen, en uppfOljning och eventuell vidareutveckling av

metoderna. Driftsforskning kan i sin
tur pigi i minga 6r.
Men fabriken liimnas Overi si motto
att det inte iir forskarnas sak att bestiimma hur fabriken skall drivas. Det
iir driftsledningens uppgift efter att ha
fitt del av forskarnas testresultat. Utrustningens detaljutformning och lokalernas disponering iir heller inte
forskarnas egentliga bord, enligt Mats
Olsson.

var utrustningen kanske behover tindras for att kanske ne ett battre resultat.
Det iir ena halvan av mitt jobb. andra hiilften av min arbetstid iignar jag
mig 6t projektering av vir nya krutfabrik.

Industriforskning och universitetsforskning uppvisar likheter men ocksi
olikheter. Avslutningsvis kan siigas
generellt att industriforskarna i stcirre
utstrtickning tin sina kollegor pi universitetet och hOgskolor sysslar med
milinriktad forskning i stiillet fdr basforskning. Men basforskningensresultat iir nddviindiga for att kunna 6stadkomma milforskningen. Utbytet melArne Palmgren ar experimentarbelan universitets- och industriforskare
iir en viktig del i arbetet. En dialog tare pi N 4, som iir den halvtekniska
som blivit mera 6ppen, summerarErik forsciksanliiggningen fcir krutframstiillning enligt den metod som skall
Bengtsson.
tilliimpas i den nya krutfabriken.
Jag kom hit fran NVK l, diir jag
varit i 25 hr. Det iir skillnad att vara
hiir. Jag tycker att jag kommit bort
frdn riskerna med glycerinet och jag
slipper den huvudviirk som jag fick
fcjrr niir jag var ledig liingre iin fyra
dagar, vid jul och under semestern.
Den hiir nya metoden ger cikad trygghet. Att vi gAr tviskift iir inget problem. Jag dr van att skifta och jag har
bra arbetskamrater.Jae trivs.

Ina Bjrirkqvist, civilingenjiir, NZK,
har arbetat i forskningsprojektet med
den nya krutfabriken sedan hon blev
boforsare 1970.
Jag dr ansvarig fcir de halvtekniska
fdrsdken som vi gcirhiir i N 4. Produktionen i halvteknisk skala kors idag i
tviskift med fyra anstiillda, tvi man
pA varje skift.
Att det blev just krut jag kom att arbeta med var en tillfallighet. Men jag
tror att krutframstiillning iir siirskilt
svir, den stiiller krav kvalitativt, men
inte minst ur siikerhetssynpunkt.

Jimmy Johansson, processtekniker F 21: Jag har varit hiir i snart tre
6r efter att ha jobbat pi olika avdelningar inom sektorn. Men det skulle
Jag skall fcilja upp de halvtekniska vara roligare om vi fick vara med redan
fcirsoken. Jag skall gcira utvlirderingen vid laboratorieforsdken. Om vi fick
av dem och jag skall skriva rapporter. vara med frin bcirjan.
Men min uppgift iir ofta ocksi mekanistens. Jag b6r kunna ritningsltisning
Jag trodde niir jag valde den prooch apparatbygge. Jag bcir kunna se cesstekniska linjen pi gymnasiet att

jobbet sedan skulle innebiira mera av
laboratoriearbete, lite jobb med datateknik och att i jobbet ocksi skulle ingi mindre reparationsarbeten. Jag anser att skolan vilseledde oss i sin information.

iir vi minga och ibland iir vi fiirre i
gruppen. Vi arbetar med att finna nya
processer for att framsttilla mellanprodukter till i huvudsak liikemedelsoch fiirgtimnesindustrin genom oxidationsprocessermed salpetersyra.

Idag funderar jag pi att skola om
mig helt och hdllet. Jag vill bli elektriker.

F6rslag pi nya produkter for behovsomriden som tagits fram via marknadssidan.

Paul Matsson, driftsingenjiir Z
41, har jobbat pi "golvet" i tre ir
efter sin ingenjorsexamen.Ar som han
anser gav nyttiga erfarenheter.
Vi skall bygga upp utrustning och
gora i ordning fabriken for fcirsok i s k
halvteknisk skala, de skall ligga si
ndra normala driftsforhdllanden som
mdjligt. Vi gdr nitreringar av 6mnen
som klassassom spriingiimnen.
Processerna iir kemiskt sett fiirdiga
niir de kommer till oss. Men det tir
skillnad pi laboratorieskala och korningar i halvteknisk skala. Skillnader i
utrustning som kan ge andra utfall reaktionerna i glaskiirl och metallkiirl
blir inte alltid desamma.
li*'b

Miitaren pi hur vi lyckas iir det kommersiella utfallet, om produkten gir
att siilja. Det iir ju till syvendeoch sist
det som avgdr.
Margareta Gullberg, civilingenjtir NZE: Jag ingir i en projektgrupp
fcir nitreringar. De processerna blev
mitt bord redan frin bcirjan niir jag
kom hit 1975. Jag gcir utviirderingar av
vira kOrningar i forsoksfabrikerna
och sammanstiiller resultaten i rapporter. Jag iir ocksi med vid igingkcirning
av nya fclrs6k. Jag skall ha stdrre kunskaper om de tekniska reaktionerna iin
de dvriga i fabriken. Ibland iir jag med
redan vid laboratorief0rsciken. Det
skulle jag vilja vara med om i stclrreutstrtickning. Hiir kan ske ett utbyte
och sker av erfarenheter. Jag kan bidra med mina erfarenheter av praktiska driftsfrigor i halvteknisk skala
och jag fir information om de nya
processerna eller produkterna redan
frin starten.
Det kan visa sig att processen pi
laboratoriestadiet har en momentanviirmeutveckling som kan vara latt att
klara av genom att kyla en laboratoriekolv, medan problemen blir av annan art i en fabrik. Det giiller att redan
hiir forutse vad som kan bli nroblem i
nasta steg.

Vi byter ofta processer.Vi river och
bygger om utrustningen ofta. Den kan
inte alltid bli lika fullstiindig som i en
"vanlig" fabrik. Det betyder i sin tur
att vi pi en s6'n hiir avdelning har t ex
mera gasmaskjobb.

6

Vi stiills stdndigt infcir helt nya uppgifter och processer.Jobbet iir omviixlande. Det stiiller krav pA oss alla. Det
iir nog dlirf0r jag trivs. Men jag tycker
att vi skulle fi veta mera om laboratorieresultaten, om skyddsfrigor och
om vilka risker som finns. Det iir ju
syror vi arbetar med. Jag har respekt
fcir dem. Nu nlir vi skall ta in en helt ny
process i fabriken, som vi niistan inte
vet nAgonting om, dA kiinns det i magen flera dagar i forviig. Det iir likadant
varje ging. Se'n ndr vi kommit iging,
ja dd fdrsvinner spiinningen.

BOFORSPLAST
levererar14delar
tilf VolvolastbilenF 10/12
BOFORS PLAST stir som leverantor av inte mindre iin 14 olika detaljer
till Volvos nya lastbil F l0/12.
Den order som nu tecknats mellan
BOFORS-PLAST och Volvo har ett
beriiknat viirde av ca 10 mkr per ir.
Ordern ilr ett resultat av ett mingirigt
samarbete mellan de b6da fdretagen
avseendeutveckling av konstruktioner
fcir siikerhet och komfort.
Ordern innehiller bl a leverans av
instrumentpanelen i ftirarhytten, liksom d6rrpanelerna. Exteriort gdr BOFORS-PLAST sttinkskiirmar, strilkastarhusoch solskydd.
BOFORS har redan tidigare tillverkat bildelar bl a instrumentpaneler,
rattcentra och ddrrpaneler fdr personbilsindustrin och di fciretriidesvis for
Volvo och SAAB i de bida plasttillverkande fciretagen BOFORS-PLAST
i Tidaholm och BELL-FORM i Griteborg.

Vira arbetsuppgifter iir i stort sett
desamma som pi driftsavdelningarna
men under andra mera primitiva fdrhillanden. Di tycker jag det ar snett
att vara jobbare skall ha en l0neform
som ger ett siimre utfall tin for dem
som jobbar i produktionen.

Karl Johan Persson, civilingenjiir
NZE: Mitt jobb tir att delta i projektarbete som ju tir grupparbete. Ibland

kom hit diir jag trivs biist. Jag har mest
nytta av min utbildning, gymnasiets
linje fOr processkemi,hiir.

Den nytecknade ordern stiiller krav
pi nyinvesteringar och en utcikning av
personaleni Tidaholm.

Ulf Karlsson,processteknikerF 21:
Jag har ocks6varit pd olika avdelningar inom sektor Nobel innan jag

|,'-

NOHAB varslar24O

Fack- och foretagsledning
eniga. Nagot miste ske.
Varselom uppsegningtdr240 anstellda,130arbetareoch 110tjiinsteman,vid BOFORSN O H AB h a r n u l a g ts.
t

l.

Vilka som kommer att drabbasav fristdllningdr dnnu inte klart. Fiirhandlingarnamed
samtliga personalorganisationerfortsetter. Uppsdgningarnaskalt trdda i kiaft under
februari/mars 1978.Den naturliga avgingen ventas dock motsvara en vesentlig del av
p e r s o n a l mi n skn i n g e n .
NOHAB:s situation_drpi inget sett hastigt pikommen. - Vi har sett den pi lingt h6ll,
seger VD Henrik de Verdier, med instdmmandefrin representanterfiir personatdrganisationerna. NOHAB har ddrfiir under en l6ng tid haft ett i det narmaste totalt anitellningsstopp.
_ - Fristdllningarna6r en direkt fiilid av regeringensklantiga energipolitik,sdger Sven
Norlin, avdelningsordfiirandefiir Metall i Trollhdttan. Det finns en bitterhet 6os v6ra
medlemmar iiver regeringensl6t-96-politik.Statsmakternaborde ta sitt ansvar.
Det varsel som nu lagts iir nddviindigt, diirom iir fack och fciretagsledning helt eniga. Allvarlig risk fOr arbetsbrist finns pi sex minaders sikt
och fciretagets ldnsamhet blir kritisk
om inte avseviirda kostnadsreduktioner genomfcirs.
En i det narmaste halverad orderinging under de senastetvi iren miste
piverka sysselsiittningoch lcinsamhet,
sdger Henrik de Verdier.
Den arbetsgrupp som tillsattes vid
de fclrsta primiirfdrhandlingarna enligt MBL, med representanter fcjr
samtliga fyra personalorganisationer,
med uppgift att granska beliiggningsoch bemanningssituationen har nu
presenterat sin rapport. "Varsel fcir
240 anstiillda" dr resultatet av den
granskningen.
NOHAB har under en tid klarat situationen med bl a tillverkning pi lager av dieselmotorer. Men nu iir de mojligheterna uttcimda. Lagren iir fulla,
fortsiitter Henrik de Verdier. Den
svaga orderingingen har drabbat samtliga vira produkter.

O FF E R T E R
Vi ligger emellertid infcir avslut pd
flera av vira offerter. Nigra av en

storleksordning som fdretaget tidigare
inte haft. Men vi behOversnabba order.
En order i dagensliige iindrar inte den
aktuella situationen men den ger jobb
i produktionen om ca sex minader.
Konjunkturbilden gdr dock att kunderna ir forsiktiga med snabba avslut.
Henrik de Verdier konstaterar att
det finns stora mcijligheter till en fortsatt utbyggnad av den svenska vattenkraften. Beslut frin statsmakterna om
utbyggnad av en mindre del skulle betyda mycket fcir sysselsiittningen pd
NOHAB.

LEGO

Ett annat resultat av jobbet inom
arbetsgruppen och fdrhandlingarna
med fciretagetiir loften om medverkan
till fdrminliga uppgdrelser fcir deloch fortidspension fcir intresserade
iildre medlemmar, siger Evert MAller
PTK-L.
- Fcir vira yngre bercirda medlemmar hoppas vi pi de mcijligheter som
ges till annan anstiillning inom koncernen. Mdjligheterna till nyanstilllningar i Trollhiitteregionen iir mycket
sm6.

ORSAK ER
NOHAB:s situation och diirmed
sammanhiingandeproblem har tre huvudorsaker enligt Henrik de Verdier.

En order pi legoarbete frin sektor
F0rsvarsmateriel forbiittrar den niirmaste tidens sysselsiittningoch hjiilper upp de akuta problemen fdrutom att
den minskar antalet varsel. Klartecken
till den ordern gavs under de forsta
dagarna i september.
- Legojobb frin Bofors har varit
en rcid trid i vira minadslinga forhandlingar och ett villkor frin vir sida
fclr att gd med pi varsel, siiger Sven
Norlin. Vi behciver och behdvde snabba jobb. Nu klarar vi Overgdngen.Vi
iir just nu inte intresseradeav vad som
htinder 1979. Vi mdste veta vad som
hiinder under 1978.

-

den svenska industrins ogynnsamma kostnadsutveckling i fdrhdllande till sina konkurrentliinder
i stiillet fdr att genom en expansion
suga upp de automatiskt Okade
kostnaderna har vi varit tvungna
att nagot minska vir produktion
vi har en generellt sviktande marknad i viirlden.

VERKAN
Som det ser ut idag mAste vi jobba
hdrt for att forsdka h6lla ntisan ovan-

fdr vattnet. Vi miste se sanningeni
vitOgat. 1977 och 1978 blir inga lonsammair. Men vi fir fdrsoka att gdra
ett nollresultatsom s?imst.

Kiip en Bofors flaggstfing nu

ARA 470kr

ArcAnoen
Vad htinder nu? Vilka itgtirder vidtas for att klara framtiden?

Erbiudandet gdller taal1ll0 -77

Fcir att mOta den nya situationen
har vissaorganisatoriskafdrdndringar
genomfOrtspn NOHAB.

En Bofors flaggstSngdr
en prydnadfor varjehus
och sommarstuga.

Fyra tidigare huvudavdelningarhar
blivit tv6, siiger direkt6r Lars Ahlin.
Lok och turbiner bildar en avdelning
medan tryckpressaroch diesel sammanforsi en annan.
Det innebiir praktiskt en koncentration av marknadsfdring-och forsiiljningsresurser.
Det ger dkad flexibilitet
och biittre mdjligheter till forstiirkta
insatser.I USA finns idag Arthur Meland som NOHAB:s specielleman fOr
att bevaka den marknaden som en
forstapraktisk itgird.
NOHAB arbetarocksi i den nya administrativaorganisationenmed en ny
fOrsiiljningsfilosofi - att inte bara
siilja hdrdvaran,produkten utan ocksi problemlOsningarna.
Att kunna vara kundernabehjalpHgmed hela komplexet, att ge teknisk know-how. En
affbrsfilosofi som anslutersig till moderforetagetspA minga omriden och
en anpassnilgtill tidenskrav och krav
frin fcirviintadenya marknader.
Den satsningsom gjorts pi minikraftverk iir ingen kortsiktig l6sning.
Den nya affiirsfilosofin iir ett sett att
utnyttja en vtixande marknad, enligt
Lars Ahlin. I den nya organisationen
finns en speciellminikraftsavdelning.
Vattenkraftenoch vattenturbinerna
iir den mest stabila marknaden.Hiir
pi ling
finns expansionsmcijligheter
sikt. InfOr vtirldsenergikongressen
somh6llsi Istanbuli septemberminad
har publiceratsen rapport som pekar
pi en fyrdubbling av antalet vattenkraftsstationeri viirlden fram till ir
2020.

(g6ller en
12mctlng)

Du flaggar naturligtvis
pe de allmdnnaflaggdagarna men dven for
att fira familjenshogtidsdagar. Eller,Du markerar med vimpelnatt Du
kommit ut till sommarstdllet.
Boforsi Tidaholmhartillverkatflaggstdnger
av glasfiberarmerad
esterplastsedan1958.
Sedan dess har vi ocks6 en stdndig ko av boforsanstSlldasom vill kopa sekunda stdnger.
Vdntetiderpd 2 till 3 dr 6r inte ovanliga.
Dettavill vi rddabot p6. Ddrftirfir Du som anstSlldi Boforsnu kopa prima st6nger till ett
enastdendespecialpris.Billigare 5n sekundapriset. Rabatten5r, beroendeav stingens
l5ngd,225-1 090kr.
I leveransen
ingAr forutom stdngen,Svenkula, lina, knapeoch en komplenmarkfdste.Du
monterarden lSttsjdlvefter vdr utforligamonteringsanvisning.
En 10 metersstangvdgerendast 32 kg.
pA Din anstSllningsort
Transporttill en avhdmtningsplats
som angesi ordererkSnnandet
ingir
ipris€t.
Fylli nedansriendekupongoch s6nddentill AB BOFORSPLAST,52200 T|DAHOLM.
StAngenslSngdberiknar Du enligt en gammalgod regel:Husetshojd x 1,35 = stdngens
16ngd.
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Hirmed bestEtler jag:

.. ... st 6 m flaggst6ng

Ditt pris
i
550:-

.....

st 8 m flaggsting

A

610:-

&I5:-

..... st 10 m flaggsang

d

875:-

.....

st 12 m flaggstlng

A

995:-

1 285:'|
4&5:-

.....

st 14 m flaggsting

i

1 845:-

2 710:-

.....

st 16 m flaggsting

d 2 090:-

3 075:-

.....

st 18 m flaggstdng

A 2ffi:-

3 4 1 0 -:

Betalningsvillkor:

Ord riktpris
805:-

mot faktura30 dagarnetto.

Bestdllare:
namn

Till direktOreriAB BOFORS-NO&ided;dds'
HAB har utntimnts Lars Ahlin, Turbin-/Lokavdelningen,Harald Hugos&'sfiffiriie;'
son, Verkstdderna och Yngve Nordqvrl, Diesel-,/Tryckpressavdelningen. ii#t'.bijt'!'
8
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DET BaRJADE MED FOTBOLLS.VM
Boforsflaggstdnger hiller fanan htigt i mfrnga ldnder

Kiels olympiska seglingsstadionmed Bofors flaggstdnger i fdrgrunden.

1957 fdrviirvade BOFORS-PLAST.
divarande BTV, ett patent "for tillverkning av koniska glasfiberrdr att
anvtindas som flaggstdnger". F0rsta
"storordern" kom 1958. Det var det
infcir VM i fotboll nybyggda Ullevi
som behdvde 50 flaggstiinger.
F6rsiiljningen skcit fart och bland
BOFORS-PLAST's kunder finns idag
alla kategorier som anvtinder flaggstiinger: kommuner, bensinstationer,
hotell, kopcentra osv, osv. Men naturligtvis 6terfinns aven privatpersoner
som vill ha en flaggstdng till sin villa
eller sommarstuga bland kunderna.
Hdlften av alla stiinger som tillverkas
av BOFORS-PLAST bertiknas slutligen hamna i privata triidgirdar.
Det iir inte bara i Sverige som flaggning iir en orntyckt tradition. Aven i

vira skandinaviska grannl2inder Danmark och framfor allt Norge anviinder
man nationsflaggan som symbol f6r
fest och hogtid. Aldrig ser man viil si
minga flaggor som i Norge den l7
maj. Och mycket riktigt, det drcijde
inte liinge fdrriin det fanns dterfcirsiiljare av Bofors flaggstiinger i bAde
Norge och Danmark.

Stiinger iir ocksi silda till Italien,
Spanien, USA, Syd-Afrika och Dubai . . . svenska Bofors-stiinger hiller
fanan hogt ute i viirlden.

Men i Sverige fdrknippas flaggning
ocksi med andra situationer tln stora
idrottsanliiggningar
och
officiella
byggnader. Det iir en gammal tradition att kunna fira en familjehogtid
med att hissa flaggan pi egen sting
Den mest betydelsefulla exportmark- En tradition som f6r civrigt
upplever
naden idag iir Viist-Tyskland. Liksom i en ny vir i dom sprcijsade
fonstrens
Sverige var det en ny idrottsanliigg- och Sorgdrdenstecken.
ning som blev startskottet. Olympiastadion fOr segling i Kiel har ca 80
Den bli-gula flaggan iir en gammal
Bofors-stiinger. Och tyske forbunds- nationssymbol. Den anviindes som en
kanslerns iimbetsbyggnad i Bonn har symbol fcir Sverigeredan 61 1559, dock
2l stiinger med roterande markfiisten. i nigot annorlunda dimensioner. Men
Detta fcir att flaggan omdjligt skall den var bli med det gula korset pA
kunna snurra upp sig pi stingen.
och hissadesoi vit stine.

UVA VARSLAR59 OM AVSKED
Varfor och vad sker sedan ?
BOFORS-UYA i Stockholm har varslat 40 arbetareoch 19 tjiinstemiin om avsked.Antedningen diirtill 4f pd inget siitt entydig. Olika faktorer har samverkat till att IIYA har |verkapacitet p,fi
personalsidan, en situation somfdretaget upplevt sedanslutet av 1976, men som kunnit hanteras
med hjiilp av lagerstdd och utbildning. Men nu iir klockan slagen. Lagren tir fulla. Yi mdste anpassaosstill "verkligheten" ochframtiden, siigerKent Sjiid, nyutniimnd YDfdr BOFORS-UYA.
Personalinskriinkningarna iir ett led i den anpassningen. Iltdver personalneidskiirningarsker en
totalDversyn av verksamheten,en iikad satsningpd marknadsfi)ringssidan, bl a genom effektivisering av den egnafiirsiiljningsavdelningen, en aktiv satsningpd nya marknader och en iilroduktion av nyutvecklademaskintyper.
Beslutet om personalreducering har
inte mottagits reservationsl6st. Alla
.parter inser ncldviindigheten av aII
nigonting sker, men man iir inte civerens om metoderna.
Allan Hjortstad, SIF-ordforande,
stiger att nigonting m6ste ske. Vi anser dock att nedsk?irningarna skulle
kunna gdras under en liingre tidsperiod, de skulle kunna klaras med naturlig avging. Dock borde foretagsledningen skynda lingsammare. Vi
borde se 6ver organisationen. Det
finns en dverorganisation i fciretaget.
Allon Kennerhag, Metall, anser att
Bofors koncernledning borde sttilla
upp pi ett annat siitt. Man borde i en
krissituation som den hir iindra affiirspolicy, mera sluta de egna leden, att
i okad utstrtickning liigga ut legoarbeten frdn Bofors och att i en 0kad
grad ta in legoarbeten frin stockholmsf0retag. Inte si ensidigt se till
kostnadsliiget.
Anledningarna till att UVA's "kostym" blivit for stor tir flera. Det tir
minga faktorer som samverkat, siiger
Kent SjoA.
- UVA iir ett exportfciretag vars
storsta marknad iir Osteuropa och i
synnerhet Ryssland. Flera stora orderpaket under en fdljd av 6r var den bas
vi byggde och dimensionerade f6r
Sedan skdt Ryssland sina order pi
framtiden. Detta i fOrening med den
internationella konjunktursituationen
fdr verkstadsindustrin har skapat densituation vi idag befinner oss i. Vi har
klarat en tid med hjtilp av lagerstOd
och utbiidning. Men nu miste vi anpassaoss till verkligheten.

10

- Vi mdste komma ifrin <iststats- Om det rticker med de varslude
beroendet. 80-90 0/o av vilr produk- pe rs o no Inedskti r n in ga r n a ?
tion har gdtt dit.
- Jag tror det. Dessa tillsammans
med det successivabytet av maskiner i
Vi miste bredda vira marknader. virt tillverkningsprogram
och upprustSverige ttr en marknad som miste re- ningen pi marknadssidan
skall ge reaktiveras. USA tir en annan intressant sultat.
marknad. Vi fOljer ldpande utvecklingen i USA, dtir diskussionerna om
- Vi ser 6ver vir organisation, rent
en skiirpt miljolagstiftning dr intres- internt, och vi gdr ut via vira
agenter
sant for UVA: vira innerslipmaskiner for att kartliigga marknaden,
fcirr att
tir specialiserade fcir tillverkning av sdka nya kundgrupper. Jag
kan tiinka
munstycken for direktinsprutning i mig ndgon form av exportsamarbete,
dieselmotorer;
vilket skulle ge en l6gre kostnad och en
biittre organisation.
- Vi har vidare anlitat en konsult
som gOr en oversyn av vir produk- Vi har det tekniska kunnandet,
tion och konstruktionsverksamhet. vi har yrkesarbetare, vilket lir
en god
Han skall presentera sina resultat nu i grund att sti p6. Diirtill kommer
den
septemberminad.
nyligen genomfdrda devalveringen
som hjiilper oss i konkurrensen med
- Och vi presenterar i hcist en ny
utlandet.
Johansson-maskin pi maskinmtissan i
Personligen ser jag en utmaning i
Hannover, som vi hoppas mycket p6.
situationen. Men jag miste acceptera
Vi byter successivtmaskintyper i virt
tiditgdngen.
tillverkningsprogram. Vi gir Over frin
hydraulik till elektronik. Det betyder
Vi har fcirdelen av att vara det lilla
en rationalisering och iir ett siitt att
fciretaget.
komma tillriitta med kostnadsnivin.
Vi profilerar oss som ett specialistfdretag for slipmaskiner med h6gprestationsprodukter. Det iir BOFORSUVA och det iir sd vi kan konkurrera.
Vdra ansttillda iir yrkesarbetare. Vi
kan i4te och skall inte stiilla om produktionen till att bli ett legoforetag.
Vi har dock en stor andel lego i produktionen och vi har i dagarna tecknat
ett legokontrakt pi ca 1,5 mkr. Men
man m6ste komma ihig att det iir inte
bara UVA som iir beroende av lego
frin Bofors. Koncernen har andra
dottrar som ocksi vill ha och fir legoarbeten.

Jag upplever det ocksi som en fordel att Stig Olsson finns kvar. Vi har
ett bra samarbete. Han har produktionskunnandet och han har en formirya att se utvecklingen.
Vad som saknas iir kanske att man
inom koncernen inte i stcirre utstriickning utbyter erfarenheter, liimnar en
form av know-how, inte minst om
marknader, men ocksd i problemldsning. Vi har t ex likartade problem
som BOFORS-NOHAB.
Stig Axelsson, personalchef, kommenterar personalens allmtinna reak-

r
tion si. - Kent Sjdo har kommit som
en frisk fliikt. Han har skapat fcirviintan. Vi andas 6ter framtidsoptimism.
Vi iir och var medvetna om att nigonting mdste goras, dven om det kanske
gcir ont.
Allan Kennerhag och Arne Nilsson,
Metall. Vi anser att koncernlednineen
inte tar sitt ansvar. I en krissituatlon
som vAr sd borde Bofors iindra sin
affiirspolicy, att sektorer och dotterf6retag skall ha ett eget resultatansvar.
Hiir och nu skulle man inte ensidigt
se pd kostnader och lcinsamhet.Nej,
ta fcirlusten under en tidsperiod av
2-3 6r och rddda jobben 6t oss. Det
finns legoarbeten att tillgd frin bl a
stockholmsforetag.
Vi har skrivit till koncernledningen
och kriivt det. Frigan dterremitterades
till UVA's styrelse.
Det som sker det sker.
Vi har erbjudits att sdka jobb i Karlskoga. Vi vill inte flytta. Vi har familj
och barn.
Vi fr6gar och har frdgat utan att fi
svar. - Vad iir orsaken till resultatraset i slutet av 1976? Hur stor del i
forlusten har Johansson-maskinerna?
Var slog det fel? Vi anser att vi mott
mycket liten forstAelsefcir vira krav.
Kent Sjdd: Vad som har varit iir i
vir nuvarande situation mindre viktigt.
Vad som iir viktigt tir framtiden, att vi
klarar den. Men det miste nog sessom
ett riktigt beslut att som skedde 1973
l i i g g a o v e r J o h a n s s o n - m a s k i n e r ntai l l
UVA i den strukturrationaliseringsom
Bofors genomg6tt. Koncernen hade
tvd fdretag som tillverkade slipmaskiner. Det mdste vara riktigt att ha
dem i samma organisation och under
sammatak.
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Frin PTK-hill, diir SIF, SALF och
CF agerar som en man, har man forstielse fcjr att ndgonting miste ske.
Man har dock en annan uppfattning
iin foretagsledningen om hur det skall
ske.
- Vi anser att minskningen pi personalsidan skulle kunna klaras med
naturlig avgdng fcir tjiinstemdnnen.
Vi tir riidda for att foretaget redan inom 3-4 dr fir problem om man avskedar nu. Med en forviintad okad
orderingAng, genom den satsning som
nu gcirs pi nya marknader, befarar vi

att framtiden kan bli kaotisk. UVA
kommer di inte att ha resurseratt klara cikadeitaganden. Det giiller siirskilt
pA konstruktionssidan.
Vi 2ir medvetna om att nAgot miste
hiinda. Men det fir inte heller ske sd
snabbt att man gcir om tidigare misstag
och helst inte begi nya.

Rune
Persson
FN.
EXPERT

Vi har f6tt information och deltagit
i civerliiggningar redan pa ett tidigt
Rune Persson, Koncernstab, Strukstadium eftersom forsta budet om per- turutveckling, har anlitats av FN-orgasonalreducering endast avsig tjiinste- net UNIDO, Forenta Nationernas inmiin, di hosten 1976. Yi foreslog re- dustriella utvecklingsorgan.
dan dA en dversyn av organisationen
och presenterade en alternativ orgaHan tir pi grund diirav tjiinstledig
nisationsplan.
22-8-ts-r2
1977
.
- Det finns de bland oss som skulle
vara intresserade av att scika anstiillning i Karlskoga. Men tyviirr upplever
vi det som om man inte alltid "samarbetar" utan stundom motarbetar oss.
Man hojer kvalifikationskraven civer
for oss aktuell nivd pi de lediga befattningarna. Vira konstruktcirer kanske
inte har formella pappersmeriter men
iir viil kvalificerade genom ling praktisk erfarenhet.
- Vi skulle dnska att Bofors var
mera aktivt, att man viinde pi f6rfarandet. Att i stallet fcir att uppmana
oss att sdka jobb i Bofors erbjcid oss
anstiillning personligt efter inventering
av behov i Bofors och tillgingar hos
oss. Det skulle upplevassom mera positivt och ett siitt att battre ta tillvara
de resurser som finns hiir bland personalen, slutar Allan Hjortstad, Rolf
Dahlin och Borje Nordlof, samtliga
PTK-L.

Arbetarskyddsverket
vill ha 236nya tjdnster
Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen vill ha 1 222 tjiinster och
197 milj kr i anslag fcir budgetdret
r978-79.
Det iir 65 milj kr och 236 tjiinster
mer an styrelsen och inspektionen har
f6r innevarande budgetir.

Rune Perssons kunnande och erfarenhet tas i ansprik fcir att svara fcir
kartliiggning och bedomning av mcijligheterna till en etablering av en glasindustri i de bida liinderna Sierra Leone och Liberia. Hans niirmaste lokala
uppdragsgivare blir Mano River Union.
Landet har lera som rivarutillg6ng.
En rivara som man nu avser att om
mcijligt anviinda i egenglasindustri.
Rune Persson har en kombinerad
engelsk-svensk utbildning med betoning pi glas i den engelska delen.
Han iir ocksi teckn lic.
skilt gynnsamt varfor uppbyggnaden
mdste fortsiitta i hog takt. Detta for
att man ska uppnA en godtagbar nivi i
friiga om styrelsens anvisningsarbete
och yrkesinspektionens bescik i fciretagen.
Arbetarskyddsstyrelsen betonar i
budgetframstlillningen de stora krav
som stiills pi styrelsen och inspektionen genom den nya arbetsmiljolag
som avsestriida i kraft I juli 1979.
Styrelsen Aterkommer ocks6 till
kravet att de foreskrifter for arbetsmiljon som styrelsenska utarbeta enligt den nya lagstiftningen ska vara
kostnadsfria fcir i skyddsarbetet verksamma.

Det framgir av den budgetframFcireskrifterna ska fylla ut de ramar
stiillning arbetarskyddsstyrelsen liim- som fastldggs i h<ig grad beroende av
nade till arbetsmarknadsdenartement- vilka resurser som stiills till arbetaret pi onsdagen.
skyddsverketsforfogande.
Arbetarskyddsstyrelsen skriver i
budgetframstiillningen att en kraftig
utbyggnad av styrelsen och yrkesinspektionen har iigt rum, men utgdngsliiget i bclrjan av 7O-talet var inte siir-

Av de nya 65 milj kr som beg?irs
faller 40 pi styrelsen och 25 pA yrkesinspektionen. Av de begiirda 236 nya
tjiinsterna avses l4l for styrelsen och
95 for yrkesinspektionen.
ll

AFP ALDERSPENSIoNsTP
DELPENSION

ATP
rlP
BASBELOPP
BARNPENSION
PENsIoNSPOANGsJurPENsfoN
VAnn

docktidigast, -_ "
I gallerfor tjanstemannen,

PENSIONER 3:

Pensionsfiirminer

pensions'der
annan
ej
f:,,3i.tilJ'da
I InX*ruf''lHg:n'it"denulider
I

for tjdnstemiin

I

I
Mellan SAF och PTK triiffades I
uppgorelse om ny ITP-plan den 30 |
september 1976. Den nya lTP-planen I
triidde i kraft den 1 januari 19'77.
I

o- tjdnsremannen
harintjiinat
ar-| Ato"r.pensionensstorlek

derspensionoch - i fdrekommande I
Oen nya lTP-planen innebiir vissa
fall - familjepension i en tidigare an- | torbattringar som kommer att successtiillningdiirlTP-planenhartilliimpats I sivtgenomforasunder hren1977-1981
skall tjdnstetiden riiknas som pen|
sionsgrundande.
nor 1977 giiller foljande procenrI

somintjiinars
i annan
Deolikaformerna
av pensionsror| pensionsriirr
I lfiioth'T"re1l*T3;ffla$

tj'i":lJ

miner inom ITP-planen iir Alderpen- | nensionlnlanoch denna ar [kvardig | 1i4;.
sion, fortidspension, delpension och I med ITP-planen riiknas intjiinade tidfamiljepension.

Grundliiggande

be-

pensionsgrundande,
| en som

Om den I Arderspensionensstorrek

grepp for beriikning av pension tir bas- | andra pensionsplanenskiljer sig i viisbelopp, pensionsgrundande inkomst I entliga delar frin ITP-planen omrlikoch pensionsgrundandetjiinstetid.
I nas tjiinstetiden i den tidigare anstiillningen med hiinsyn till skillnaderna

Basbelopp

I mellanpensionsplanerna.

Basbeloppetiir ett belopp,
avrundat |
"i:::l-'-'::-'

,r.

pension

Hel
rr\
utges om tjiinsteman.r
r.-^-^I|
riu nirmastehundratal
f;J;;ill;;il;iffi;^il;i;;;
Ir:IT,"::i
|
t:tl:
".;
tjiinstetidom 360
l1*',:1Y"'::,^.
prisutvecklingen. Som I f;n,ionrg.undande
den allmiinna :?:19.^::L-'_":
underlag for beriiknin8av basbeloppet

giiner
konsumentprisindex.
f NKOMST

I

manad'

I

Fren l98l de forbaltrinsarna i den nya ITP planen dr helr senomidrda urgel
hel eldersDension med nedannaende orocenttal-

orn tjiinstemannen
den I januari
mindre iin 60 minader kvar

^;;;
o* full rjiinstetid intjiinats ..ao| l?17
!*
till pensionsildern skall den ruLLEr'vL
successivt
I r,icac
pensionsbeskedet -r.,*
visas rrp+rq
detta ii nanoinncn.:J:;;.
fran II l'i'_Ii,'l:'-",'1"i-'::11'^,:1,1"_-::"
pensionen

apD
| SPP

marr
m e d *,o-"r^r,^"*.'.",I;;-;;
tjiinstetidsfaktor
1.0.

Om

I Naturaformineri form av kosr | *inar. iin 360minaderiri:ar"ir;ellerbostad
| ,r't""r ,irrrt""tiJri"tt"I

q.
qo
qo
qo

I Jr"il.'fi"i-iij;0'ffi'#;^i.H;;
I

-----Den ordinarie fasta- -l6nen

58.5
39
12.5
6.5

| lianaO.r. Om den beriiknade tiden
I unaerstiger 360 minader minskas pen-

PENSIONSGRUNDANDE
I

80 250
80 250- 107000
107000 [3 750
133?50- 160500
160500 2 t4 m0
214000 32r 000

1.5
l0
- r2.5
l0
12.5 - t5
15 - 20
20 -30

|I fdrblittrade
iY):'".rrquv

Pv.orv'vrr

I y^q9.P:"ilJ,.-ry-1f

rreduceras
equ'vroJ
med
r'eu

-Xflmed,den

ildern understiger 60 minader.

Under narmast foreeiende kalen-

derir utbetaldersrittning
-':"'r""'.
| rExempel
I .de.skifta
m i i s s i gf tc i r e k o m m a n19,:_r-."r,1
| be:
lKompletterandeSldersjourtid
tjiinstetidenp"niion (lTp_K)
te, forskjutenarbetstid,
|I utgor
,,,3iffiTt^":"Trundande
I
300 minader.
eller beredskapstjiinst
premie.

PENSIONSGRUNDANDE

lrJ'

-:-=

360

=083331,,#l?.nffi},"Ti"fi1:f"fl'iffi
| terande ilderspension (ITP-K). tfp-f

I

TJANsTETID(tjiinstetidsrakto,r
^---'
" I AroenspENsroN

|
Pensionsgrundande tjiinstetid till- |
Alderspension utgir frin den mAgodoriiknas under tid dd ITP-planen I nad under vilken tjdnstemannen fyller
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pensionenett begriinsatantal ir. Stor_
| leken av ITP-K iir beroende pi loneI f0rloppet och kommer normalt att

-

vid pensionsildern uppga till 2.5 d
3 Vo av lonen.
ITP-K har tillkommit fcir att ecira
det liittare for dem som onskar ivsi
fore 65 ir. Den som avgir tidiga-st
frhn 62 6r fir siviil ITP som ITp-K
slutbetald for dterstiendetid till 65 6r.
Pensionensom tas ut i fortid. reduceras endast som en foljd av att den beriiknade utbetalningstidenblir liingre,
diiremot inte pi grund av avgiftsbortfall.

Iu
,

S JUK P E N S I O N
Vid arbetsoformdga pi grund av
sjukdom eller olycksfall som varat
mer 6n 90 dagar (karens) utgir sjukpensionfrdn ITP.
Storleken av sjukpensionen framgdr
av nedanstiendetabell.
Lon tespektive lAnedel
7.5 basbelopp
75-20
basbelopp
- l0 basbelopp
20

l:.5

0b

Pi lcinedelinfill 7.5 basbelopp iir det
totala skyddet av sjukpenning och
ITP 95 9o av lonen.

FORTIDSPENSIoN
(sjukpensionl
Om arbetsofcirmigan blir varaktig
eller bedOmsbli bestiende under avseviird tid, utbyts sjukpenningen mot
sjukbidrag eller fcirtidspension frin
folkpensioneringenoch ATP. Det totala skyddet av sjukpension frdn allmiin forsiikring och ITP pi ldnedel intill7.5 basbeloppiir 80 9o av l6nen. PA
lOnedel mellan 7.5 - 20 basbelopp
och mellan 20 - 30 basbelopp iir procenttalet 65 resp 32.5 Vo.

stor som den dlderspension
vilken vid
pensionsdldernskulle ha utgitt pd
bortfallande lcinedeldver 7.5 basbelopp.
Delpensionfrin ITP utg6r med nedanstAende
procenttal.

?.5 20 -

Om mindre iin 60 minader kvarstir till 65 ir rriknat frin den I januari
19'77 eller tjiinstetidsfaktorn understiger 1.0 reduceras delpensionen frdn
ITP i motsvarandegrad.

l
J

Delpension iir en lagf?ist fdrmdn -,
som utbetalas frin Fdrsiikringskassan
- i den min den bortfallande lonedelen vid dverging till deltidstjiinst ber0r lcineskiktintill 7.5 basbelopp.Den
lagfiista delpensionenar 65 Vo av 10nebortfallet.
For bortfallande ldnedel i ldneskikt
civer 7.5 basbelopp utgir delpension
frin ITP. Delpension frdn ITP iir lika

32.5 qr
16.25qo

20 basbelopp
30 basbelopp

Om tjiinstemannen den I januari
1977 har mindre iin 60 mdnader kvar
till ordinarie pensionsilder eller har
tjiinstetidsfaktor understigande 1.0 reduceras ovanstdende pensionsfcirmdn
i motsvarande grad.
Familjepension utges med nedan
angivna procenttal av grundbeloppet.

F A MI L JE P E N S I O N
Ratt till familjepension f6religger
fcir tjiinstemans maka och barn niir
tjiinstemannen avlider.
Undantag frin riitt till familjepension iir i det fall giftermdl eller adoption iiger rum
I

efter det att tjiinstemannen har
fyllt 60 6r,

I

ntir tjiinstemannens arbetsfrirmiga
var varaktigt nedsatt med minst
50 Vo.

I

niir tjiinstemannen led av sjukdom
som inom sex minader efter giftermilet eller adoptionen ledde till
tjiinstemannensdcjd.

Familjepension utges frin och med
lninaden efter det tjiinstemannen avlidit och

Faniljepension

EFTERLEVANDE
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150
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Sdrskilddnklingspension
Vid gift kvinnlig fcirsiikrads dcid utbetalas iinklingspension till efterlevande make. Hel iinkepension iir 2O Vo av
lonen intill 7.5 basbelopp. Pensionen
upphcir om mannen gifter om sig.

INDEXTILLAG G
PA
ITP-PENSIONER

I

fdr moka; till och med den minad
makan avlider eller gifter om sig.

FOr att kompensera levnadskostnadsdkningar utgir siirskilt pensionstilltigg pA samtliga pensionsfdrminer.

I

fdr barn:

Pensionstilliigget utgAr med olika
procenttal beroende pd vilket bas6r
(det ir pensionsfall intraffar) man utgitt frdn. Storleken av pensionstillliigget faststiillesen ging om dret.

DELPENSION
Genom infclrande av delpensionfinns
mdjlighet att frin 60 ir avkorta arbetstiden och diirigenom skapa en.mjukare
civerging frin fcirviirvsarbete till pension.

sion. Fdrbiittringarna
genomfcires
successivtunder aren 1977-1981och
utgOresl98l av f6ljande procenttal av
den pensionsmedfcirandelcinen.

till och med den minaden under vilket barnet
fyller 20 dr eller dessfdrinnan avlider. Om
barnet, niir det fyller 20
ir, itr fullstiindigt och
varaktigt
arbetsofOrm6get har barnet riitt
till familjepension s6
liinge detta fcirhillande
bestir.

John Edeskog

Familjepensionens
storlek
Den nya ITP-planen innebiir iiven
fcirbiittringar av utgiende familjepen-
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Artil leridirektd r Lennart Pd lsson ldmnade RBS
70 tilt generolmajor Carl Gustal Stdhl
-

som i sin tur Overldmnadeden till chefenfdr Armdn generalldjtnont Nils SkOld,

RobotT0 riverldmnadtill Arm6n
En milstolpe iir nAdd efter ndstan l0
6rs arbete. Vid en ceremoni i bclrjan av
augusti civerliimnades Bofors-roboten
RBS70 av arm6materielf6rvaltningens
chef generalmajor Carl-Gustaf Stihl
till svenska arm6chefen generalldjtnant Nils Skdld och dtirmed till de
svenskaluftviirnsfdrbanden.
Overlamnandet skedde vid FMV:s
proskjutplats i Vidsel, i nlirvaro av representanter for samtliga berOrda Arm6n, Fdrsvarets Materielverk och
Bofors. Dessutoom fanns giister frin
FMV-A:s norska motsvarighet, HFK,
pi plats.
Det civerlimnandet skall ses i samband med det som skedde i Bofors i
december 1976 da artilleridirektdr
Lennart Pilsson overltimnade Robot
70 till generalmajor Carl-Gustaf Sdhl,
vilket denne ocksi erinrade om.
Generalmajor Stihl sa di bl a att:
- Virt fcirsvar sdker och behOverenkla och billiga vapen. Enkla och billiga
iir relativa sanningar. Men enkla i den
betydelsen att de iir enkla att handha.
Praktiska och billiga i relation till de
fclr oss icke cinskviirda mil. som i en
framtid nigon kanske kan s6nda mot
oss, som de skall anviindas mot.

t4

1968 ger SvenskaforsvaretgenomForsvarets
Materielverk,
FMV, Boforsett studieuppdrag.Kan och vill Boforsutveckla
en luftvernsrobot
for FMV:srdkningsom uppfyllervissaangivna krav?
1969 presenterar
Boforsresultatetav studieuppdraget
som
ledertill att FMV ger Boforsi uppdragatt gi vidareoch utvecklaRobot70.
1971 sker de forsta prbvskjutningarna
med en prototypav
Robot70.
1971-1975
skerkontinuerliga
kontrolleri utvecklingsarbetet.
Robot70 uppfyllerde angivnakraven,
1975 fdr FMV regeringensuppdrag att teckna order om
serieleverans
av Robot70.
1976 overldmnarBoforsdenforstaserietillverkade
Robot70
till chefenfor arm6materielforvaltningen
vid FMV, generalen
Carl-GustafStahl. Overldmnandet
sker i Bofors av artilleridirektorLennartP6lsson.
1977 overliimnargeneralStehlRobot70 till arm6chefengeneral Nils Skold, och ddrmedocksi till arm6nsluftvdrnsforband.

-

Han ankncit till december och det d6
sagda, nu niir det var hans tur att liimna Robot 70 till chefen fcir arm6n ee_
nerallcijtnant Nils SkOld.
Generalldjtnant Nils Skciid erinrade
i sitt tack bl a om den 6kade satsninsen
pA robotar som kommer att priigla den
fortsatta utvecklingen av det svenska
fOrsvaret och utpekade RBS70 som ett
steg i denna riktning. Han pekade
ocksi pd att den hittills bedrivna verksamheten visar att det iir latt att utbilda personal pd RBS70 och att systemet har fdrbandens fcirtroende. Han
uttalade till sist ett tack till alla dem
inom FcirsvaretsMaterielverk och Bofors som medverkat till att robotsystemet nu kan tillfciras det svenska luftvarnet.
Overliimnandet skedde i samband
med avslutningen av serietypsprovsskjutningarna som utfcirts med slumpvis utvalda robotar ur forsta tillverkningspartiet.
Hittills fcireliggande resultat (en del
utvdrdering dterstir iinnu) synes tillfredsstiillande. Serieproduktionen fortsatter.

UTBILDNINGSHOSTEN
rc77
-

-

En pilotkurs fdr blivonde arTill
utbildningsavdelningen har
betare inom den nya krut- fr o m i hcist knutits tvi sprikliirare p6
deltid, Peter Miller och Dominique
fabriken.
Ravin, som tar over den spriktriining
Okade mdjligheter till trri- som tidigare gitt under beniimningen
ning i frtimmonde sprdk.
"minadstyska" resp "mdnadsfranskatt.
En dversyn av arbetsledareutbildning.
Mcijlighet ges nu ocksd till tillfallig
hjalp
i sprdktriining infd'r t ex utlandsEn fortstittning pd den under
resor eller kanske triining fcir Dig som
vdren inledda ekonomiut- skall ta emot ett utliindskt bes6k.
bildningeninom sektor F.
I utbildningslokalen finns dessutom
ITV, diir man kan triina muntlig framstlillning med TV-cigat som kritisk
granskare.

- Det tir n6gra av de kurser Utbildningsavdelningen nu startar upp.
Arbetsledareutbildningen
startar
De iir ocksi resultat av de under 1976
genomfcirda planeringssamtalen diir med 45 deltagare.
vi, jag och Du, talade om vilka utbildTvd arbetsgrupper jobbar ocksii fdr
ningsbehov vi hade inf6r 1977, siiger
niirvarande fcir att se Over formen f0r
Sdren Jonsson, t f utbildni_ngschef.
arbetsledareutbildningen, som drivs i
samarbete med Kommunala VuxenutRedan under vdren genomfcirdesen
bildningen. Den andra arbetsgruppen
s k "krutkurs". Den var pikallad och
skall arbeta fram forslag till utbildett satt att basr ta tillvara det stilleningsprogram for chefer pi s k melstdnd som uppstod i NVK efter den
lannivi.
tragiska olyckan.

visst€niatt...
under 1976deltog 4 236 boforsare i intern teoretisk utbildning under sammanlagt 182 500 elevtimmar
utbildning i MBL var irets stora utbildningssatsning. Ett 70-tal utbildade
boforsare har fungerat som handledare for ca I 100 kollegor
svenskundervisning for invandrare
omfattade 35 040 timmar fcir 146 kursdeltagare. Utbildningen har genomfcirts i samarbetemed ABF.
den interna praktiska utbildningen
som helt genomfdrts pi Industriskolan
har under iret omfattat 140 954 elevtimmar. Antalet kursdeltagare har varit 958, varav l7l kvinnor. Av den eenomfcirda utbildningen var 78 go virkstadsteknisk, 16 Vo jiirnbruksteknisk,
och 6 9o transportteknisk
835 boforsare deltagit i externutbildning under sammanlagt 29 350 timmar
Sammanlagt har 6 030 boforsare deltagit i 575 kurser under 353 000 elevtimmar varav 297 075 p6 arbetstid till
en sammanlagd kostnad av 7 430 000.
kr exklusive elevlcinen.

Vidare fortsiitter den under vdren inDen krutkurs som nu startar iir en
parallellkurs, men en modifierad si- ledda och uppskattade ekonomiutbildningen inom sektor F, som i sig iir
dan. Vissa tindringar och kompletteen fcirdjupning av den s k MBL-utringar har gjorts, diir hiinsyn tagits till
bildningen. Hittills har 180 personer
den utviirdering som virens kursdelgenomgdtt den utbildningen. Ytterligtagare liimnade.
are 80 startar nu. Den omfattar totalt
25 lektioner.
Kursen iir ocks6 en mycket fyllig introduktion till nyanstiillda i den nya
Pe utbildningsavdelningens bord
krutfabriken. Den skall tas i bruk
ligger i dessa dagar ocksd uppgiften
under 1978. Kursen omfattar totalt 480
att placera pryoelever, som under ett
lektionstimmar med tyngdpunkten
lagd pi maskinelement och biinkarbe- antal tvAveckorsperioder skall fi sin
fcirsta bekantskap med arbetslivet. Det
te. Men naturligtvis ingdr krutteknologi, arbetsmiljd och siikerhet som iir ett led i dagensutbildning.
sjtilvskrivna delar av utbildnineen.
Den innehdller ocks6 den fackliga-och
Hiir sker ett standigt Okat samarbete
den ekonomiska biten. I kursen insir
mellan skolan och niringslivet. Ett
ocksi obligatorisk utbildning i att kdra samarbete som de allra flesta av oss
truck och utbildning i speciellaarbets- sagt ja till och insett nddviindigheten
operationer.
av.

Avsikten iir att ingen av dem som
genomgitt den htir utbildningen, som
iir en pilotkurs, skall vara friimmande
fdr nigot praktiskt arbetsmoment i
fabriken. Ingen skall behciva viinta pi
nigon annan. Man skall vara rorlig i
sina arbetsuppgifter. Det blir man med
bra baskunskaper. Diirfor stdrr ocksi
reparationspraktik pi kursprogrammet, siiger,4nnika Sandmark, OPU.

Men har vi ocksd insett att vi siiilva
mdste stiilla upp f6r att ta emot dessa
ungdomar, att ge dem en sportslig
chans att komma ut till oss i virarbetsvardag?
Ulla Asp iir i dessa dagar smitt bekymrad. Var skall hon kunna placera
Karlskogas kommande industrimiin
och kvinnor.Har Du en plats?
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Rekordstor motionsflod till
30:e M etall-kongressen
Den 30:e metallkongressen blev rekordens kongress. Det 460 000 medlemmar starka fcirbundet framfdrde
via de 300 valda kongressombuden
sina synpunkter pd sitt fOrbunds verksamhet idag och infdr framtiden. Synpunkter som niirginget berdr hela
virt sociala liv. Di inte bara i den
sniivare betydelsen social utan hela
den samhtillssocialabiten.
Den motionsflod som de 300 ombuden hade att ta stdllning till inneholl 621 motioner som inkommit frin
avdelningar, frdn klubbar och frin enskilda medlemmar.
Motioner som spenner over ett mycket brett register. Det iir kongressen
fOr
som bestimmer firdriktningen
detta landets stOrsta och kanske
ocksAtyngsta
fackfdrbund. Antalet motioner har
0kat med 300,
niistan en fcirsedan
dubbling
f6rra kongressen.
Det iir betecknande for den cikning
av den fackliga aktiviteten, sa Frank
Kylvik, ordforande for avd 76 och
medlem av Metalls overstyrelse. Han
sa vidare att: - Metalls avd 76, med
Bofors som storklubb inom sig svarar
for fem egna motioner, iir medskrivare
i tio tillsammans med andra avdelningar i landet. D?irtill kommer tre
motioner frin metallklubbar inom Bofors. Motioner som avdelningen inte
stir bakom. Varje enskild medlem har
motionsrbtt till kongressen.

Kongressen 1973 uttalade sig f6r
deltidspensionsformen. Kongressen
niirerna vill att Metall hirdare betonar 1977uttalar sig for vissa fcirbiittringar
och fcirtidspenavseende
delpensionen
socialiseringsid6ernai sitt arbete.
sionerna.
I en annan aktualiseras veto-ratten.
Hir liksom i flera motioner kriivs att
avtalsfrigor och forslag till avtal gir
ut fOr omrOstning bland medlemmarna
i sttillet for att besluten fattas av valda
ombud. Samma fr6ga led nederlag vid
den fdrra kongressen 1973de den ocksi togs upp.
Den tredje klubbmotionen tar UPP
frigan om MBl-lagstiftningen och
den informationsbegriinsning som idag
finns inom den, enligt motion?irerna.

Men bilden skulleinte vara total om
skattefrigorna skulle ldmnas utan
kommentarer och debatt. Programkommitt6n fOreslir att kommunalskatten i sin nuvarandeform ersiitts

o
nu
il.Jst

Bland de tio motioner som avdelning 76 tir en av underskrivarna pi
miirks motionen som krtiver en heltiickande sysselsiittningsutredningfdr
sdviil handelsstil- som specialstilsin- med en grundskatt som kompletteras
dustrin. Man kriiver ocksd att inga fri- med en mindre kommunal uttaxering.
stiillningar eller nedliiggningar fdr ske Vidare f0rordar man en civersynav avinnan resultaten av en sidan utred- dragsbesttimmelserna, att avdragen
ning presenterats. En cikad insyn och gdrs frin skatt i stiillet fcir frin inett 0kat samhiillsengagemangiir nod- komst. Det iir ett alternativ som bor
pr0vas, enligt programkommittEn.
viindig, enligt motioniirerna.
I kraven instiimmer Metalls civerstyrelse. - Det betyder i klartext ett
aktivt arbete fcjr ett statligt overtagande av densamma. fortsiitter Frank
Kylvik.

Vidare mitrks motioner om en arbetstidsreduceringfcir tviskiftsarbetare enligt samma principer som for civriga skiftarbetare. Frin programkommitt6ns lcinepolitiska arbetsgrupp
krtiver man att arbetstagarna genom
sina organisationer fir mdjligheten
attvara med orn att utforma loneformSjiilvklart har sysselstittningsfrdgor- erna, med hansyn tagen till ridande
na fitt en framskjuten plats liksom lokala f0rhillanden.
lcine- och trygghetslagar, fortsiitter
Frank Kylvik, som ingitt i den proSysselstittningsfrigorna iir de domigramkommitte som i sex rapporter
presenterar fdrslag till handlingspro- nerande i motionsfloden tillsammans
med inkomstpolitiska- och arbetstidsgram.
frigor.
Avdelning 76:s motioner behandlar
Stort intresseiignas ocksi it den soi tre fall avtalet. En friga berdr studieregionen, organisationsfrdgor och i ciala tryggheten fOr fdrbundets medlemmar. Man fdreslir kongressen att
ett fall "kapitalexporten". Motiontirerna kriiver en Oversynav och ett stopp uttala sig for att samtliga arbetstrygghetsfdrsiikringar sammanfdrs i en avav "kapitalexporten" frin landet.
talsfdrsiikring. I fdrslaget ingir ocksd
De tre klubbmotionerna, som avdel- en inkomstf0rlustfOrsdkring. Den soningen inte stir bakom berci,ri en mo- ciala biten av tryggheten borde ocksd
enligt programkommitt6n omfatta betion milsiittningsparagrafen. Motio-
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gravningar, en friga som viickts tidigareoch somnu tasupp pi nytt.

Vi iir pi vag att bredda hela rcirelsen, slutar Frsnk Kylvik. Avdelning
76 representeras av Josef Larsson,
Stig Gdron Bjdrkkvist, Ingemar Skott
och S/lg Hermansson fdrutom Frank
Kylvik som deltar i kongressen som
representant fdr Metalls civerstyrelse
men med rost- och forslaesriitt.

En mun plockar glatt blommor i
rabatten vid en jiirnvrigsstation. Stinsen kommer fdrargad fram och fdrklarar att det dr fdrbjudet att plocka
blommorno. Mannen titta fdrvdnqt
upp:
- Men det stdr ju pd viiggen diir
att man ska utnyttja SJ:s rabatter!

- Jag ger mina barn en hundralapp var i veckopeng.
- Det var verkligen generost.
- Ja, men jog drar sv 95 kronor
fdr kost och logi.

l-
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Vi gratulerar

5O-ARI N G A R
o
Oktober
l2 Gerd Gabrielsson,OBH

R
September
1l Rune Carlsson,RN 6
l9 Astrid Karlsson, RS l l
29 Eino lkola, RM 62
Oktober
7 Ake Johansson,RT 32
November
l3 JensNielsen,RT
F
September
I SuneNilsson, P l0
8 Margoth Hallgren, KA745
l3 Melker Gustafsson,KPJ
l5 Per-Olov Fiigerholt, KCC
l8 Arne Wadstrdm, KKA
22 SIig Jansson, VT'725
Oktober
l6 SvenEriksson, KKA
l8 Harry Pettersson,VT 6
23 Erik Karlsson, VA 40
28 Edvin Lindberget, VT 800
November
6 Arnold Johansson,KCO
27 Bo Karlsson,VN 2

s
September
5 Harald Jansson,MFM
24 Tauno Keiniinen, ME

t

Oktober
l3 Siegfried Gabriel, MEK
November
l8 Viljo Siiiirelii, ME
29 SuneWaara, MSK 33
N

I

Oktober
14 Gerd Israelsson,VN 3
25 Bdrje Johansson,NVP 5
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II
I

t

D+O
September
28 Filip Filipsson,OAD I

November
2 Karl-Uno Lindgren,DPM
R
Anst.dr
September
1975
I I Holger Larsson,RU 33
24 RagnarNilsson,RM 70
Oktober
194l 24 Astrid Forsbom,RS I
1968 25 Nils Karlsson.RT 4
1964
November
I KarinEnoch,RA 7
,1'^,^
tr
2 BengtFrisk,RT 9l
3 SvenLindberg,RT
7 GdstaOstling,RS
1950
F
September
l0 Carl Olof Fagerberg,VKP 4
1957 17 Bror Carlson.P l0
\?6-9 2o oskar Axelsson,vT 62
1958 24 costaHansson.
KKM
!?i9 27 AlvarLarsson,FAE
t949
1970 Oktober
4 StigNilsson,FMT 8
5 BirgerOhman,P 14
t942
7 WidarAndersson,
P l0
t94l
22 AkeGustavsson.
VT 25
l 9 6 l 24 Nils-ErikKiiller,KL
1949
November
3 SvenBrostrcim.VT 25
t949
6 GunnarLOf, VKR 33
1954 8 FerdinandKjellgren,VT 28
14 HenrikAdolfsson.VT 50
20 PontusKarlsson,VP 82
23 AndersBrandin,VT 25
1953 27 Twe Palmqvist,VKR 34
t959

1939

ffmtlffRr

1959
1944
1969
1939
1944
1943
1957
r934

t966
r973
1956
l 938
1938

D+O
Flock, Ake, DEC. FOddden 24 augusti 1912.
Pensionerad
3l juli 1977.42 anstilllningsAr.
Olsson,Rune, DK. Fddd den 4 mars 1915.
Pensionerad
3l juli 1977.33 anst6llningsAr.
Pettersson,Sixten,OEF l. FOddden 6 augusti
1912.Pensionerad
3l juli 1977.44anstitllningsAr.

t94s
1955
1974
1932
1948
t94l
r969
1940
1947
r933
r933
1930

Strdm, Ragna4 DEC. Fddd den 26 augusti
1912.Pensionerad
3l juli 1977.47anstillningsAr.
Orn, Gdsto, Wikers. F6dd den 25 juli 1912.
Pensionerad
30juni 1977.37 anstdllningsAr.

s

lg52

September
21 Nils Eriksson.MS 20

1969 November
l95o
7 lvarPersson,
MG 40
l3 GustafRehn,MS 21
14 Carl-ErikLind6n,MGV
1945 l6 EvertStenlund,MH 30
l95l
N
September
1l RudolfElbenius,NFO
25 Bertil Kednert,NVP 7
26 EsterLindgren,VN 5
Oktober
Anst.dr 20 Ake Hallin, NCK I
1962 26 Axel Olsson.NVK 4

1946
1948
1945
1959
r937

1957
1934
t972

s
Anidsson, Sven, SKR. Fddd den 14 juni
1914.Pensionerad
den 30 juni l9?7. 30 anstallningsAr.
Blyberg, Krrt, MSV. Fddd den 28 juli 1914.
Pensionerad
30juni 1977.48 anstAllningsAr.
Embredsson,Knut, MAK 30. F6dd den 23
juni 1912.Pensionerad
ll maj 1977.l7 anstellningsAr.
Eriksson, Gustav, MSK 80.

juli

F0dd den 16
r956 1912.Pensionerad30 juni 1977.
4l anstAllnings1933 Lr.
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Hansson,Erik, SHY. Fddd den 26 juli 1915.
Pensionerad
6 juli 1977.l6 anstillningsAr.

-Na.zornq,
Bdgenholm, Carl, MRK 20. Fddd den 9
augusti 1912.Pensionerad30 juli 1977.27 anstlllningsAr.

Nykvist,A*e, M.tl30. Fddd den 15juli 1912.
Dahlberg, Eskil, ME 10. Fodd den 15 augusti Pensionerad
30juni 1977.51 anstillningsAr.
1912.Pensionerad
30 juli 19'17.42 anstallningsAr.

Till chef for avdelning OA, Koncerndatabehandling, har frin den I
oktober 1977 anstiillts civilingenjdr
Ingvar Forsberg. Han iir fcir niirvarande anstiilld vid Volvos koncernstab i
Goteborg. Han iir dtir ansvarig fcir
planering och samordning av koncernens ADB- och administrativa utveckling.
Fr o m 1977-08-01overgir ingenjcir
Lennart Wrireby, OA, till den administrativa funktionen inom sektor Forsvarsmateriel och tjiinstgcir diirvid i
stabsbefattning som assistenttill chefen for FA.

'.
Dohlman, Nr'/s, MSK 70. Fddd den 9 mars F
1913.Pensionerad
3l juli 1977.38anstdllnings- Elfstrdm, Harry, YT 50. Fddd den 13 maj
. 4l anstiillningsir.
8 juli 19'17
1921.Pensionerad
lr.
Eriksson, Gunnar, MG 15. Fddd den 2l december 1914. Pensionerad6 iuli 197'1.42 anstiillningsAr.

Forsberg, Erik, KA 82. FOdd den 24 juni
1912.Pensionerad
3l maj 1977.5l anstillningsLr.

Fredriksson, N,'/s, MVK 91. Fddd den 28
augusti1912.Pensionerad3l juli 1977.22 anstiillningsdr.

Holm, Per, PPV. Fodd den 29 oktober 1912.
Pensionerad
l5 juni 1977.35 anstAllningsir.

I arbetsuppgifterna ingir bl a fdr
sektorledningen aktuella adminstrativa iirenden av Overgripandekaraktar.
Wiireby uppriitthiller iiven sin nuvarande befattning som chef for Koncerndatabehandling OA till 197'7-0931.

Johansson, Ni/s, MAK 55. Fddd den 27
november1918.Pensionerad3l maj 1977. l l
anstillningsAr.

Johnsson, Erik, YT 50. Fddd den 30 juni
1912.Pensionerad
3l maj 1977.& anstlllningsAr.
Hahne, Magnus, VM 52. Fddd den l9 augusti
1912.Pensionerad
3l juli 1977.43 anstillningsAr.

Som chef fOr Bofors Fdretagshiilsovirdscentral, OH, och overingenjtir
vid AB Bofors frin 1977-10-01har anstiillts civilingenjcir Bertil Ekander,
fOr ntirvarande distriktschef vid Yrkesinspektionen i Orebro liin.

Till bitriidande direktdr i AB BOFORS har utniimnts Slrg Rylenius,
Koncernstab Utliindska dotterbolag
(DB).
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Magnusson,Amid, MSK 89. Fddd den 12
oktober 1916.Pensionerad6 iuli 197'7.2l anstillningsAr.
NrTsson,Norman, MSK. Fddd den 12 juni
Karlsson, Gdsta, VT 23. F0dd den I juni
1913.Pensionerad
l5 juli 1977.28 anstlllnings- 1912.Pensionerad
3l maj 1977.43 anst{llningsAr.
Ar.

r'l

Karlsson, Harald, P 10. FOdd den I april
Keskikallio,,4nffr, NVR 62. Fddd den 27 ja1917.Pensionerad
30 juni 1977.4l anstillnings- nuari 1917.Pensionerad
30 juni 1977.6 ansttllAr.
ningsAr.
Lindstrdm, Son"l4 VN 5. Fddd den 4 iuni
1916.Pensioneradl5 augusti 1977.32 ansiallningsAr.

Nikson, Algot, NVP. Fddd den l5 december
1916.Pensionerad
30 juni 1977. 39 anstAllningsAr.

Till chef fcir anliiggningsavdelningen
R och overingenjcir vid AB BOFORS
frin 1977-09-01 har ansttillts Gosta
L1fgren. Han iir for niirvarande anstiilld vid Griinges International Mining, Stockholm.

U N D E R H A I .S
LE
Angiende civerfclring av underhdllsavdelningen for Boforsverken till sektorerna Forsvarsmateriel och Stdl giiller foljande frAn 77-08-15 for de till
sektor Stdl overfcirda enheterna.

Karlsson, Hilding, VA. F6dd den 24. maj
1914. Pensionerad3l maj 1977, 44 anstAllningsAr.
Kropp, Erik, PA. Fddd den 30 januari 1914.
Pensionerad30 april 1977.48anstillningsAr.
Norring, Gustav,VT 23. Fddd den 25 aueusti
1912.Pensionerad
3l juli 197i.47 anstallni-ngsJohansson, Ingve, NIM. Fddd den 15 juni
Ar.
1912.Pensionerad30 juni 19'1-7.
43 anstitllningsAr.
Ni/sson,Hilding, NIM 2. Fddd den 6 november 1918.Pensionerad
30 juni 1977.39 anstellningsAr.

Tekniskservice
RU 42 Teknisk service ingir som
stabsfunktion i SB med beteckningen
SBR. Chef fcir avdelning SBR iir ing.
Carl Sjdstrand. SBR har bl a till uppgift att samordna storre reparationsoch underhillsarbeten. att vara teknisk
ridgivare i reparations- och underhAllsfrigor, att handliigga reservdelsanskaffning fdr SB-omrAdet samt att
civervaka energiforbrukningen inom
SB.

Reinholdsson,Nt/s, NVP 7. FOdd den 26 juni L912.Pensionerad8 juli 1977.40 anstlillningsAr.

Landin, Gunnor, VM 41. Fddd den l0 april
1915.Pensionerad
3l maj 19'77.47anstiillningsAr.

Strand, Einar, NIM 2. Fddd den l7 april
1914.Pensionerad
3l juli 197'1.32anstillningsAr.

Pettersson,Karl, KA 71. FOdd den 2l iuni
1912.Pensionerad
3l maj 1977.40 anstallningsAr.

OmridesunderhSll
Omridesunderhillet
RU 40, RU 44,
RU 46 och RU 48 overfciresdirekt till
produktionsavdelningar.
respektive
Sundberg,Henry, PAN 10. Fddd den 2l ma.;
1918.Pensioneradl5 augusti1977.32 anstellningsir.

Gjuteri,st6lverkME
RU 40 och RU 48 sammansldstill en
avdelning med beteckningen MG 90
med Olov Engstrdm som chef. Underhillsarbete for mekaniserade gjuteriet
handliigges t v inom denna avdelning
av Jan Kempe med tidigare RU 48personal. Adress till RU 48 blir MG
901. Engstrcim rapporterar till CsrlErik Linddn, MGP.

Strond, Sven, VKR. Fddd den 5 oktober 1913.
Pensionerad30 juni 1977.48 anstiillningsAr.

Press-och hammarsmedjor
l

RU 44 tilldelas beteckningenMS 90,
Chef tir Knut Andersson, som rapporterar till Bror Hedelin, MS-MP. Fdrridet RU 442 fir betecknineen MS
901.

Hiirdverk

lI

I

RU 46 f6r beteckningenMH 90.
Chef 6r lvan Larssonsom rapporterar
rill Erik Hailgren, MH.

R

N

Augustsson,Tage, RM 70. Fddd den ll september 1912.Pensionerad3l augusti 1977.12
anstellningser.

Ekeldf, Bertil, RM 521. Fddd den 5 augusti
Adolfsson, Nr'/s,NVR 6. Fddd den 8 september 1912.Pensionerad3l augusti 1977.45 an- 1912.Pensionerad
3l juli 1977.37 anstillningsAr.
stdllningsAr.
Johansson,Folke, RE 21. FOdd den 13 juni
Hauan, Ragnar,NLD. FOddden 6 juli 1912. 1916.Pensionerad
3 I maj 19'17
. 28 anstellningsPensionerad
30juni 1977.29 anst{llningsAr.
Lr.
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Fiirslagsverksam heten:

Har Du ldmnat
nigot fiirslag?
Minga gtir det . . .
Columbi aee . . . visst kiinner Ni till
det. Problemet med att fi ett agg at|
sti utan stod. Ett till synes olosligt
problem, i all synnerhet pi ett rullande
fartyg. Men inte - problemet lOstes
mycket enkelt som bekant . . .
Columbi agg iir symbol di fcirslagskommitt6erna nu i en nytryckt broschyr
informerar om Fdrslagsverksamheten.
Det enkla 6r det geniala som bekant,
ett talessitt som minga ginger besannas just inom f0rslagsverksamheten.
Vid senastesammantriidet med Fdrslagskommitt6n for timavlOnade inom
Bofors belonades bl a ett fdrslag som
kan betecknassom "itervinning".

I

t

Lilian Nimell, VE 114, belOnas
med 4 800 kr fOr sitt fdrslag att anviinda kasserade s k Zelaskort.
Kortet iir uppdelat i tre delkort A,
B och C. Hon fdreslir att pi det
kort d6r A iir kasserat tas ett nytt
sddant frin ett kort diir B iir kasserat osv. Genom f6rslaget sparas
inte bara material utan ocksA tid.
Ett nytt Zelaskort Iar 40 minuter
att tillverka. Bytet av den kasserade
delen tar fem minuter.
8 100 kr blir beloningen till Jan
Olsson, avdelning VE 61, f6r hans
forslag till skydd fdr de bakre dioderna pi zoonrciret till RBS70 vid
lodning och tvlttning, di stor risk
f0r stiink forekommer.

Orlogskapten Torbjarn Mdhl6n,
har anstiilltssom produktingenjorinom produktgrupp marina vapenssystem fr o m 77-08-15.T Mihl6n kommer niirmastfr6n FMV-M telebyrin.
Kapten Malte Saltin, har anstiillts
som produktingenjdr inom produktgrupp lv-systemfr o m 77-10-01.M
Saltin kommer narmast frin militiirhOgskolan.

Jansson,Karl, RT 32. Fodd den 9 november
8 juli 1977,3l anstillnings1912.Pensionerad
Ar.

Fr o m 1977-10-0lutnamns major
Karlsson, Ellen, RS l Fodd den l8 november
Bo Rdstedttill produktchef for "Va.28 anstlllningspensystem
for indirekt eld och special- 1914.PensioneradI I juni 19'11
Ar.
ammunition" samtcheffcir FMT 5.
.:::

IngenjOrLennsrt Modin tjanstgor
pi FMX-I med plafr o m 1977-08-08
cering pA centralgruppen.Han kommer i forsta hand att arbetasom FMX
orderiigaremed samtligaBOFI-order.
Modin handliiggerdiirvid ocksi uppfoljningsofferter till lopande BOFIorder.

--x r

_/YAzruzFL

Karlsson, Tage, RM ,f0. FOdd den 14 mars
1913.Pensionerad
3l juli 19'17.38 anstitllningsAr.
Kjellberg, Gustav, RT 50. Fddd den Z augusti 1912.Pensionerad3l juli 1977. 30 anstallningsAr.

CivilingenjorBo Eriksson,VKA, utsesfr o m 1977-09-15
till chef fdr avd
VT l, beredningoch kalkylering.
Erikssonkvarstdrsom projektledare
fOr projektetAMOR, tills projektetiir
slutfdrt samt uppratthdllertills vidare
befattningensomcheffor VKA.

Pettersson, Ingvar, RM 40. Fddd den l0
augusti1912.Pensionerad3l juli 1977.26 anstillningsAr.
Svensson,
Helmy, RS ll. Fodd den 15 september 1913.Pensionerad3l maj 1977.13 anstillningsAr.

Sdlve Sdnnerstam, tidigare Koncerndataavdelningen,
iir fr o m I juli
knuten
till
Utbildningsavdelningen
Bland de bel0nadeforslagsstiillarna
Singborn,Ake,RU 3. Fddd den 12 maj 1920.
hbr var det inte mindre iin tre som nu OPU I.
Pensionerad
4 maJ19'77
.4 anst6llningsAr.
har fem belOnadeforslag. Det innebiir
Han blir diirmedutbildarepi heltid
att Helmut Schmidl, VN 6, Frank
Eriksson, RE 7l och .ELsAndersson, medITV produktionsomhuvudsyssla.
VN 43, blir "vasriddare" vid den traNy pi OPU I iir ocksAStig Varodell
ditionellavasfesteni hdst. De fir som
Jdfert, Erik, FKK 3. Fddd 2 maj 1924. Avlidsom anstdlltsfr o m I septembersom
extrabeloningvarsinkristallvas.
utbildare. Han har tidigare varit stu- en l0 juni 1977. 36 anstLllningsAr.
Quorfordt, Torsten, VT. Fddd 6 juli 1926.
Forslagskommitt€nvid BOFORS- dierektorinom den KommunalaVuxAvliden
6 juli 1977.29 anstlllningsAr.
i Amil.
NOHAB behandladevid sitt senaste enutbildningen
Carlsson,
Vincent, MSK 20. Fddd 3l juli
varav
sex
f6rslag
15
sammantrlde
godkiindes och belonades med tillstopp. Han belOnasmed sammanlagt 1917.Avliden26 maj 1977. 17anstillningsAr.
sammans9 624 kr. Tre fdrslag bord- 6 876kr.
Gustavsson,Gdsta,MYK4O. Fddd 26 november 1918.Avliden lSjuli 1977.3l anstillningsir.
lades.
Vid senastesammantridetmed FOr- Johansson,Anna-Lka, VN 5. Fddd 7 sepfOr timavlOnadperso- tember 1921.Avliden ?A juni 1977.26 anstillLeif Spjut var mannen bakom fYra slagskommitt6n
l3 ningser.
av de belOnadefdrslagen.Tre av dessa nal inom sektorNobel behandlades
innebir tidsbesparingaroch i ett fall nyinkomna fOrslag.Samtligabel6na- Ertksson, E/roy, NVK 21. Fddd 6 oktober
1912.Avliden7 juli 1977.39 anstlllningsAr.
undvikes dessutom ett produktions- desmedsammanlagt12 830kr.
20
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Nya regler
fiir bilpass
och parkering
Fndn och med den fiirsta oktobcr giiller nya
reglcr fiir
med pivat bil till boforsomrddet. Frdn sanma datum giillcr ocksd nya
p ark eringsbest iimmeIser in om K llsta-omr ild et.
Tidigarc 316personliga bilpass har nu bantsts
till ca 150.En neddragning som varit niidviindig
ur siikcrhetssynpunkt. BoforsomrAdct iir inte
utformat fdr ndgon stanc tratik med privatbibr.
Alla tidigare utflrdade bilpasshar dragits in.
Berdrda boforsare uppmanadesunder vArenatt
sdka nytt bilpass med en fyllig motivering till
varfdr man OnskadeinpasseringstillstAnd.
Trafikkommitt€ns behandlingav dessahar nu slutfdrts och resulterat inte bara i en bantning till
hilften av antalet, utan ocksAi nya bestilmmelser.
Samtliga som ansdkt om bilpasshar fAtt personliga svar. Sjilvklart har rdrelsehindradeboforsare alltjlmt ett personligt inpasseringstillstAnd och anvisning av parkeringsplatsinne pA
boforsomrAdet.Dessapass6r gula till ftrgen.
Ovriga inpasseringstillstAnd
finns hos respektive avdelningschef.De kan vid behov hiimtas
hos honom eller henne fdr att Aterlitmnasefter
anviindandet. Dessabilpass ir inte personliga.
De iir ocksAgula.
Enligt kommitt6n bdr avdelningschefvara
ratt person att bedoma nddviindighetenav tillfillig inpasseringmed privatbil till industriomrAdetfrAn gAngtill ging.
Tillfalliga besdkaretill boforsomrAdet,sAvtl
interna som externa, kan hemta ett bilpass i
nAgon av portarna. Dessa bilpass iir rdda till
firgen. De skall Aterlamnasvid utpassering.
Portvakterna har namnlistor pA boforsare
som lir behdriga.
Dlrtill kommer ett mindre antal personliga
bilpass fdr boforsare som beddms har arbetsuppgifter med tdta besdkinom omrAdet.

RATT LOSNING
Arets upplaga av semesterkryssethade lockat minga till en stunds tankelek. Kanske att vadret gjort sitt till?
Av antalet l0sningar att dcima tycks det ha varit si diir lagom svert som
ett kryss viil skall vara.
Priserna gir den hiir gingen till - Inez Karlsson, Sandtorpsvigen 3 A
Karlskoga. Hon fir ett presentkort vart 50 kr eftersom hennes l0sning var
den fcirst <ippnaderiitta.
Ett presentkort viirt hiilften si mycket, 25 kr, fdr Anna-Liso Neriing"
Akesson, Mibiirsviigen 25 i Karlskoga for sin riitta ldsning.
Presentkort om 15 kr och tvi om tio kr vardera skickar vi till Alf Thomasen, Jiirnviigsgatan 4 C i Karlskoga och Arne Hedqvist, Masmiistarvtigen20 samt till Gustav Kvsrsefi Badstugatan 2 B bdda i Karlskoga.

Fdrutom att inpasseringstillstAnden
och beviljandet av dessa blivit stringare har parkeringsbestemmelsernaf0r Kilsta-omridet blivit
mera restriktiva.
Om Du felparkerartre genger- ja dA fAr Du
stilla din bil utanfdr porten under tvAveckor.
Nyordningen fdr inpasseringoch felparkering
inom industriomrAdeter till f0r att skapa en
bettre och s{krare trafik- och arbetsmilid fdr
ossalla.

SALF-are avd 153

PS!

Sondagen
den25 septem ber
kl9- 11
triiffasvitill vert populdra

Om Du tycker att det hiir med flaggor och flaggning iir intressant si llgg
2 kr i frimiirken i ett kuvert och skicka
efter den ftirgaffisch som BOFORSPLAST gjort om vir flagga och hur
den anviinds.

FAMILJERALLY

Du adresserarkuvertet till:
AB BOFORS-PLAST
522 OO TIDAHOLM

Startvid Nobelstadion
M 6l och pr isutdelningvid Blindsstug an
Vfllkomna!
2l

Vaffir inte enaktiv
hostpd

Du Boforspensiondr

BOFORSGARDEN?

Gamla Brukspojkars klubb tir en
sammanslutning av pensionerademanliga Boforsare. Klubben fyllde under
fdrra 6ret 25 6r. Man triiffas varannan
fredag pi Boforsgirden till varierande
program, t ex reseskildringar, film,
musik m. m. Man roar sig ibland med
att gora nigot studiebescikoch ibland
foretas nigon liingre resa. Under viren
1978 planeras en resa till Rihimaki,
Karlskogas viinort i Finland. Klubben
ar 6ppen for flera deltagare.

Boforsg6rden vill vara ett centrum for gemenskap och forstSelsemellan
mdnniskori olika Sldrar,med olika arbetsomr6denoch livsintressen.
Ftir de yngsta 3-G 5r

STUDIECIRKLO
AR
M B L .A .

L e ko c h S a g a .M 6 n d . - f r e d .
0 9 . 0 0o c h 1 4 . 0 0 .

Batikm6nd.18.30
FrittBroderitorsd.18.30.
Bildvdvtorsd.09.00.

BarnT-126r
K e r a m i ko n s d . o c h t o r s d .
K r i n g S p i s e nm i n d . o c h t o r s d .
Pysseltorsd.
F i l a t e l i s t k l u bvba r a n n a no n s d .
Pingisskola
onsd.
Barnteatertisd.
Triislojdmind. och tisd.
Att gora nyttigt godis tisd.
R u o a n l a i t t o aK e s k i v17 . 0 0 .

Un g d o m
Roligpartymattorsd.18.00.
Klddsomnad
torsd.18.30.
OppnaLinjenm6nd.- torsd.
18.00-21.00.

K16dsomnad:
Tisd.ochtorsd.09.00.
M6nd.ochtorsd.18.30.
P U K U O M P E L Ut iAs d . 1 8 . 0 0I I M O T tautumisetnumeroon55687.
Lampskdrmssomnad
m6nd. 09.00
onsd.18.30.
Ndversom
tisd.18.30.
Makram6
tisd.18.30.
Virkning
tisd.18.00.
Lekmedlapparmind. 18.30.
Keramik
mind. ochonsd.19.00.
Knyppling
onsd.09.00.
Trdslojd
m6nd.09.00.
Tyskanyborjarem6nd.09,00.
TyskaKonversation
m5nd.18.30.

4 -K V A L LARSKURS
Forutom den fasta klubb- och

kursverksamheten
kan Boforsg6rdenerbjuda arrangemangsisom:
LORDAGSSKOJ
22/10 och 19/11 med bl. a. film
teater och lekar.

FILMER
Barn 30/9 TjorvenBitsmanoch
Moses
kl.14.30.
B a r n4 / 1 1 H u g o o c h J o s e f i n
kt.14.30.
U n g d o m 11/ 1 0 G r i s s o m - l i g a n

k r.1 9 . 0 0 .

UNGD O M ST EA T E R
1 8 / 1 0k t .1 9 . 0 0
KOMPISAR
A Vo c hm e d :R E N TS N U S K .
JULFEST
S o n d a g e nd e n 11 d e c . k l . 1 4 . 0 0 .

Blommor i kruka och vas m6nd.
1 9 . 0 01 9 / 9 ,3 t 1 0 , 1 7/ 1 0 , 1 4 t 1 1 .
H u s m o d e r s g y m n a s t i km 6 n d . o c h
t o r s d . 0 9 . 0 0o c h 1 0 . 0 0 .
Halmkurs startar i mitten av nov.
5 ggr.

Ga mmaldanskur s
Nyborjare
m6nd.19.30.
Fortsdttning
torsd.19.30.
B a r n p a s s n i n g t i s d . 0 9 . 0 0f o r c i r k eldeltagare.

PENSIONARER
Pd dagtid: Gymnastik
T r d s l o j dm 5 n d . 0 9 . 0 0 .

M a t l a g n i n gf o r h e r r a rt i s d . 1 0 . 0 0 .
Kontaktgrupper: Husmoderskedjan m6nd. 19.00, Ruttans Flickor
tisd. 13.00.Vi viiver vidare onsd.
09.00.
Grupperna 5r iippna fiir flera
deltagare.

BO F O RS GA R OE TT E L . 3 2 2 11, 32251
22

10.30.

Vill du veta mera om Gamla Brukspojkars klubb? - Ring Boforsgirden,
tel. 322 I I eller 322 5l och prata med
Solweig, Alf eller Ake.

Det hiir g1r vi underh\sten
16september
Vi resertill TIVEDSTORP.
30 september
Frits Dalen besoker Brukspojkar
och berilttar om en resa till bl a Jalta.
Vi tar ocks6 upp en ekonomisk redovisning, viiljer kontaktman f6r iret
och andra praktiska saker.
14oktober
Bibliotekarie Lola Neisman k6serar
om Viirmland pi viirmliindska.
28 oktober
Karlskoga Tidning har flyttat in i
nya lokaler. Vi tittar pii dessa under
guidning av chefredaktdr Rune Gustafsson.Yi bjuds pi kaffe under besoket.
OBS/ Vi trliffas pA Anders Ersgatan
utanfdr tidningshusetkl 13.45.
1 1n o v e m b e r
Vi tittar pi en film om Karlskoga
som Uno Erhage har tagit. Han har
ocksi med sig dragspelet si vi fdr lyssna pi musik och sjunga lite alls6ng.
25 november
Skottland och skottarna har Kjell
Nordkvist kallat sitt program. Vi fir
se bilder fotograferade av Tryggve
Gustavsson. Han visar bilderna till
Kjells beriittelse.
9 december
Julfest.

UVA-seger

STORONASOMMAREN1977

Trots hot frin viiderexperter om
diligt viider genomfctrdes 1977 ins
Koncernmdsterskap i tennis i utmarkt
viider. Viirdar var den hiir giingen
BOFORS-NOHAB.

ntirsveckor och rena industriveckor.
Pensioniirer och barnfamiljer blandas
Under den itta veckor l6nga stisong- pi ett f0r alla parter trivsamt siitt.
en har i runda tal 2 000 giister trtiffats
och trivts pi Storcin.

Ett nytt inslag i koncernmiisterskapet infcirdes. De spelaresom hade oturen att bli utslagna i fdrsta omgingen
fick en ny chans att visa sin fiirdighet
i en trostturnering. Trcistturneringen,
som bjdd pi mdnga hirda men viilspelade matcher, blev en succ6, och
det var allas fcirhoppning att den dterkommer varje 6r.

Unga och inte liingre helt unga boforsare trivs tillsammans pi den 6 som
invigdes som semesterhemfcir boforsarbetare redan 1942.

En ny stordnasommar har gitt.

Den nya generationen StorA-gdster dr Cicilia och
Susanne.

Aldermannen

BoforsparetsGerth Rubin erhdller pris frdn
ordfdrandeni tennissektionen
i NOHAB:s IF
SvenOlander.

Edvin Tell dr still going strong.

Edvin Tell, 6ns och Stordna.stiftelsensforste vaktmistare och forestindare som varit med om och sett hela anliiggningen viixa fram tir alltjiimt hustomte pii 6n. Idag tir det sonen Ilarzs
Karlsson-Tel/ som iir fdrestAndare och
ansvarig fdr driften av anldggningen
och den stora personalstab som kriivs
fcir det stzindigt viixande giistunderlaget.

Koncernmiisterskapets singelklass
vanns "som vanligt" av Allan Svens-Av 6rets ca 2 000 giister har drygt
son, UVA, som i finalen besegrade,for 700 varit boforspensiontirer. Trotiiiniandra dret i fdljd, BOFORS-NOHAB:s re bland arbetarna som har minir 20
drs anstiillning och som slutat som
Tommy Frendius.
pensioniir vid BOFORS bjudits pd en
Dubbelklassensfinal blev en mycket veckas fri vistelse pi Viiner-cin. Gladsp?innandematch som kunde avgoras jande iir ocksi att barnfamiljerna komfcirst i "tie-break" i tredje set. Gerth mer till oss i okat antal, stiger Hans
Karlsson-Tell.I 6r har vi haft 70-80
Rubin och Harry Eriksson frin BObarn per vecka under industrisemestFORS besegradetrollhiitteparet Tomern hos oss. Overhuvudtaget si har
my Frendius och Srlg Sc)der.
vi numera en storre uppblandning av
giisterna. Vi har inte rena oensioTrostturneringen togs inte helt oviintat hem av Dag Almqvlst, BOFORS.
Arets slutresultat blev "oavgjort"
mellan BOFORS, UVA och NOHAB,
som medverkade i koncernmiisterskapetsbida finaler.

Niir semesterstisongen
tar slut kommer foreningarna. I ir iir det en seglarvecka, SM505 med ett 100-tal deltagare,som kommer till dn.
Vidare har Fabriks i Karlskosa forlagt sin srudieupptakttill Stordnl
Niir nu den 36:e stisongen avslutas
och giisterna l?imnat cln s6 drar hantverkarna in. Storon skall f6 sin efterliingtade och viilbehcivliga hygieniska
upprustning. Duschar, WC och tviittmaskiner skall kommma pd plats infor
kommande siisong.
- Vi skall vara tacksamma och
riidda om vir ci, iiven om det kan kosta
lite pengar, summerar Hans KarlssonTell.

Ny populdr skeppare pd M/S Marianne dr Bengt
Ahlin.
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Rekordsesong
for Tidrno

Pensiondrernas
rapport
frin Storiin
De Boforspensionirer som hade
fdrminen att tillbringa den fcirsta veckan pi Stor0n hade en otrolig tur med
v?idret. Som alla vet har vldret varit
allt annat iin soligt denna sommar.
Juniviidret var l6ngt ifrin semestervinligt. Men av nigon anledning sA
hade vddermakarna fitt reda pi att
pension6rerna skulle till Stor6n, och
de hade tryckt pd solknappen fcir'den
veckan.
Men det var tydligen flera som fitt
samma budskap. Myggorna. De hade,
har vi inhiimtat frin vanligen s6kra
kiillor, beslutat att ha viirldskongress
samma vecka, och den genomfcirde de
med stor aktivitet.
Men det var inte bara myggorna
som var aktiva. Det var hilliging frin
den fOrsta sktilvande minuten tills vi
niistkommande ltirdag intrade bussen
for hemresan. Undantag f6r den dag
di kryssningen till Mariestad var planerad. Anmiilningarna blev si fi att
den inst6lldes. Det var itminstone fdr
en del av oss en besvikelse. Men det
fanns sd mycket som var roligt. Ojebokrirens medverkan var en glad overraskning. Si var det dans och bingo.
Bingo var tydligen uppskattat. Sd skulle pensioniirerna sjilva svara fdr underhillningen en kviill. Efter vissa sonderingar kom ocksi ett program till
stdnd.
Om man fir ddma efter appldderna
si var programmet uppskattat? Det
var sdng av tvi fruar frin Ostra Pensionirsfdreningen. Fyra sm6flickor
medverkade med sdng och blockflOjt.
Det var frdgesport och kiseri om Stor0n.
Med det hiir kan rapport frin Stor0n vara slut.
Nej inte riktigt. Sikerligen instiimmer alla med mej i ett hjiirtligt tack
till personalen som alla stdllde upp pa

alla aktiviteter.

Alm

Sommaren1977blev nigot av en rekordsisong pi Tjirn6. Campingplatsen har varit i det allra niirmaste fullbelagdunderstorredelenav sisongen.

son. De tillhOr de gdstersom kommer
tidigt pi viren och stannar till sent pi
hcistenmed undantagfOr hcigsiisongen, di man soker andra semesterplatser.

Over midsommaroch under semestBarbro och Henry Steendr tillsamernsallra forsta veckor fanns hiir som
mest230 husvagnarpi plats, bertittar mans med dottern Susannepi Tjiirnci
den nye verkstiillande ledamotenBengt for fjtirde iret i rad.
Pettersson. Tjiirnri har campingtill- Vi stortrivs siigerBarbro. Ttink
stind fdr 250 tld'ltoch husvagnar.
att ha havsutsiktniir man vaknar. Sin
egenplats fdr husvagnen,ja t o m si
egen att man nu planterat en rosenbuske, har Karin och Gunnar HtittstrOm.
Andra veteraner pi Tjiirnci som
sjungerdesslov iir Stina ochKarl-Erik
Berggren,som liksom Gladysoch Syen
Fredrikssonhar varit med p6 "sin" 0
niistanfrin fdrstab6rjan.

Vi stortrivs, sdger Bqftro Sten som hq hovsutsikt frdn sitt
Idrcter,

Minga iir de sommarglistersom
iterkommer 6r efter 6r, som ser Tjdrnd
som sitt speciellaparadis.Hiir finns de
boforsaresom drar ner sin husvagntidigt pi viren och sedanliter den sti
kvar fcir att fara ned veckoslutefter
veckcislut.
Naturenmed gria, hOga,kala berg,
havet med alla dessm6jligheter,bitliv, krabbfiskeoch sist men inte minst
den stiimning som rdder pd Tjiirnci iir
faktorer som g0r att man g6rna iterviinder dr efter ir.
Karin och Algot Aberg iir trogna
gdsterpA Tjtirnd liksom Ture Gustavs-

Tjdnd
rcd

dr bdst under ldgsdsong,

iNldmmandefiln

qrcer Karin

@h Algot

Aberg

Ture Cwtav$on-

12 m-bdten Sverige liksom dvrigo deltagande
bdtor i den amerikanska utmanarseglingenAmericasCup vdgdesin pd Bofors'vdgningssystem.
BLH Electronics i Waltham, Massachusetts,
fdrsdg Central Scaleof Warwick, Rhode Island,
som ansvoradefb invdgningen, med vdgningsutrustningen.

