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Bofors blir landets Grovgodsgjuteri
A Wedmalm om sektor N's personalbehov
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UnO"r.vinjetten"just nu" presenterar Bertil Robertssondet
ekonomiskautfalletfor Boforskoncernens
Sttaforstaminader.
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Sdkeil har Du nigon gdng tdnkt ot! "Det hdr skulle jae ,lja hdea dispo'
nenlen om" el[er "Hur
tdnker hdn, WinbetE, i den hdr frdgan on Bo-

Nu har Du miijlighet!
Skriv tiil B-PILEN!

Redoktionen

yi trot att mdnga boforsarc
fd rc ta g, vd r orbe I spla ts.
Vi wt att C-U Winberg
ta direkta personkontakter

fdrnedlot

i koncernen

Irdgor

och svat i Din perso-

bdr pd mdnea fnigot

om vdil

olltid dnskat att han hade mera tid dvet f1r atl
ute pd avdelnincana.
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Hdr gdller, som fdr insdndare, atl Din anonlmitel
dr sktddad on1 Du sd
hdr inte hemmo h?ller hdr. BofursJnigot
ar
skulle vilja. Politisko frdgor
till en boJorsare.
boJotsare
ju inte
Redaktionen
hat ansvar"t fdt redigeringen av materialet.
Det.rtr
bli sd, hut intrcssont det dn skulle vara, att frdgor och srat f!llet ttdningen.
En begtunsnine kan bli nddrdndig.
Skriv Din frAsa
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Vad gjorde BOFORS-PLAST
med beviljadeinvesteringspengar nio mkr och hur klarar man
sin stora order till Volvo for dess
n y a l a s t b i lF 1 0 / 1 2 ?
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Sektor Nobel och Bjorkborn har
ett stort behov av att nyanstdlla
personal. Nya personalchefen
Alf Wedmalm svarar i en ndr96ngen intervju.
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Minnesgival9TT

Einar Persson tavla
En tavla med motiv fr6n Ekmansbacken"innan forodelsen" blir den minnesg6vasom 6rets pensiondrerf6r. Pensiondrer,som har en anstdllningstid
p6 minst 25 6r men inte lSngredn 45 5r. Du som arbetat i foretaget 45 6r
eller fdngref6r guldur. Ni dr for 197745 boforsare.

Karlskogakonstniiren
EinarPersson vdlkdndi vida konstkretsar
har
speciefltfor 1977 Ers pensiondrer
vid AB Boforsi Karlskogagjort en
grafikseriei tv6 s k etage om vardera100exemplar.Motiwaletm6ste ansessom mycket viilpassande
till 1977 6rs pensiondrer,de karlskogaborsom vuxit upp i det gamla Karlskoga.
Avtackning, enligt de nya reglersom antogs under 6ret och som tidigare
presenteratsi B-PILEN (nr 1177l.innebiir kort att - Du som pensionerats
under 1977 och som har minst 25 6rs anstdllninginbjuds till en festlighet
tillsammans med Din sektors ovriga pensiondrermed minst lika lSng anstdllningstid.Jubileumsg6va blir den vackra tavlan som dr vdrdefull dels
genom motiwalet och dels genom den mycket begrdnsadeserieden ges ut
i. - Den dr helt tilldgnad AB Bofors pensioniirer1977 i Kartskogatot 159
trotjtinare.
I ovrigt fortsdtter klock- och medaljutdelningtill 25 och 50-6rsjubilarer
som tidigare.

"Ru".ru-avtalet" dr klart. vad
betyderdet for Boforsst6lgjuteri?
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oouro, von Post, Nobetverken
har ordet. Hon berdttar om den
omorganisationsom genomforts
vid Nobelverken.

14

Hur iir det att vara pryoelevp5
Bofors?B-PILEN:spryo intervjuadeen annanpryoelev.

19 Veteraner,boforsarep6 nya befattningar,fodelsedagsbarn.

21

Sport och fritid blandoch
boforsare.

VD svararpf, frigor om
MBL och granatpressning
...
Hur kommer denframtida utvecklingenpd granatsidanfnimst
dd kallpressningov granater att
pdverko beltiggningeni vdra beorbetningsverksttider och vtirmebehandIingsavdelningar.
StAlman

Pd grund av den redan tidigt
vtil uppbyggda niimndorganisationen med samarbetskommittier fungerar det hela fortfarande mycket smidigt.

fag ser inte att lagen i vdrt
fiiretag har spelat ndgon stiirre
roll varken till fdrdel eller nackdel fdr de ansttillda eller fdretaget. Yi har i huvudsak
Man kan pd sikt viinta sig en att bygga vidare pd en fortsatt
utveck6kad anviindning av kallsmidda ling som redan tidigare var viil
timnenfdr ammunitionstillverkhos oss.
ningen, dd desssi flera fall blir fdrankrad
vtisentliglbilligare iin varmsmidda
och dessutomkrtiver mindre bearbetning. Fdriindringen beriiknas dock bli mcirkbar tidigast i
slutetav 1978.

Vilken tir AB Bofors uttolade
En utredning betrriffande anviindning av kallsmidda timnen fdretagspolicy?
Relativtnyanstiilld
och hur dessapdverkar bekiggningen i smedja och verksttider
skall gdrasunder vdren1978.
En brafrdga!
AB Bofors har ingen uttalad
fdretagspolicy. Diiremot finns
en sddanfdr vart och ett av vdra
resultatomrdden. Eftersom jag
Nu har medbesttimmandelag- inte vet var i fiiretaget Du har
enfunnits i snart ett dr. Vad an- Din anstiillning, fdr jag be att
ser Du att denfdrt med sigsom Du viinder Dig tiU Din chef fdr
kan ansesbra fdr fdretaget och att fd veta fdretagspolicyn fdr
de anstrillda?
din enhet.
Det avtal mellan arbetsmarknadensparter somfdrutses i lagen har som bekant tinnu inte
kommit till stdnd.
I Bofors har vi diirfiir valt att
tills vidare uppriitthdlla de organ
somfanns under det nu uppsagda fdretagsniimndsavtalet. Information och fiirhandling enligt MBL-lagen iiger rum i dessa
grupper.

AB Bofors dr fortfarande sd
enormt diversifierat, att det inte
har lyckats att uttala en fiiretagspolicy,som pd ett tiffiedsstiillande stitt tticker vdr nuvarande struktur. Yi arbetar med
vdra strukturproblem och en liten grupp under ledning av YD
kommer sd smdningom att formulera enfdretagspolicy - eller
snnrare en "fdretagsid6". Den
kommer dd ocksd att uttalas i
klartext.

DELARSRAPPIORTEN:

HOGINVESTERINGSVERKSAMHET
I KONGERNEN
Deltrsrapprten
bl a att

fiir de fiirsta ttta mtnaderna 1977har nytigen utkommit. Den visar

Z faktureringen odr orderingtngen har ilkat 16r sektorerna Rirsvargnateriel dr
hel odr minskat fitr S/iil, NOHAB @h UVA
z konernresuftatet

1977 viintas bli svagare iin lg74 lg75 dr

Z investefingsverksrnheten
Tabellen nedan visar med all tydlighet att sektor FArsvsrsmateriel haft en
gynnsam utveckling bdde vad orderinging och fakturering betriiffar. Den
expanderande verksamheten medfcir
ett omfattande investeringsprogram
(se nedan) och god sysselsiittning. Ca
100 personer frdn framfdr allt sektor
StAl har hittills i Ar beretrs anstiillning
inom sektorn, som ocksi har ytterligare behov av utbildad arbetskraft.
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ifu hiigl i koncernen
micals i USA. Aven sektor Nobel har
behov av ytterligare arbetskraft pd s6vlil kort som ling sikt.
BOFORS-NOHA,B har f n en besviirlig situation med svag orderinging
och fakturering inom alla produktomriden och en.ogynnsam resultatutveckling. Detta har lett till minskad beliiggning ocl,r minskat behov av personal
Investeringsverksamhetenfdr di ocksA
hillas tillbaka.
Den civila elektroniksektorn i Karlskoga koordineras nu med BLH och
Dynisco i USA. Totalt sett bcir erets
resultat pA elektronikverksamheten bli
positivt.

25
40

BOFORS-UVA har samma besviir763
t69
I 24:
I 500
845
I 895
liga situation som NOHAB med svag
orderingdng och fakturering och med
270
I l5t
I 664
| 408
845
I 895
fdrlust pi verksamheten. Detta har
medfcirt att antalet anstiillda fitt anpassasnedit till den liigre ordervolymSektor Stdl har drabbats hirt av
en.
stilindustrins
svaga konjunkturer.
Resultatprognosen fdr hela 1977 tyTrots hOg inflation minskar sdvtil orderinging som fakturering i absoluta der pd att resultatet efter finansnetto
tal och verksamheten gir med en be- skulle sjunka for andra dret i rad, dvs
frin 138,6mkr 1975 och 114,9mkr
tydande fcirlust. Personalstyrkan har
i Ar reducerats med ca 200 anstiillda, 1976 till ca 90 rnkr 1977, trots att fakvilket till stor del kunnat ske genom tureringen viintas stiga till ca 2 300
omflyttningar till andra Bofors-sek- mkr. Detta betyder att den genomtorer och genom naturlig avging. Sek- snittliga nettomarginalen sjunker till
torn medverkar i den ncidviindiga om- ca 4 Vo, vilket iir den l2igstasedan 1973.
struktureringen av specialstdlsindu- Den svaga ldnsamheten beror friimst
strin. Den nyligen triiffade avtalet pA situationen inom sektor StAl men
med Avesta Jernverk iir ett bra exem- ocksi NOHAB och UVA drar ner repel pi vad som kan gOrasf6r att riidda sultatef.
en verksamhetsgren.
Om man sl6r ut den beriiknade vinInom sektor Nobel er aktiviteten sten efter skatt pi antalet aktier blir
hOg. Niistan alla grenarna gir bra och den ca 12 kr mot knappt 14 kr 1976.
resultatet beriiknas 6ka viisenthgt. Efter 6rets fondemission och split uppHiirigenorn har sektorn f6tt ekono- sir antalet aktier till 4 125 000.
miska resurser att satsa pA investeringInvesteringsverksamheten dr hdg.
ar, inte minst miljdfdrbiittringar, och Hittills i dr har investerats i anliiggp6 fdrviirv av foretaget Lakeway Che- ningar for 95 mkr mot 89 samma pe4

No-

riod i tjol. Bofors styrelsehar i ir fram
t o m senaste styrelsemdtet fattat beslut om nya investeringar fcir 175 mkr,
vartill kommer fcirviirven av Bofors
Aerotronics, Htirdverkstaden i Anderstorp och nu senast Lakeway Chemicals fcir tillsammans omkrins 70 mkr.

Nigra exempel pi pigiende eller
under iret beslutade investeringar ges
nedan.
Berdknad
kostnad
Sektor F

Sektor S:

Sektor N:

NOHAB:

Miljdprovningsanliiggning
.6 mkr
Utbyggnadav ammunitionstillverkning
8 mkr
Nytt sprangemnesgjuteri
36 mkr
Ny verkstad
24 mkr
Syningslinje
i Kilsta
4 mkr
Nytt gjuteri i
BOFORS.AKERS
33 MKr
Verkstadfdr smidda
valsariBofors
3 mkr
Biologiskrening
ll mkr
Kompletteringav
nitreringsfabrik
7 mkr
Nitroglycerinkrutfabrik 68mkr
Ateruppbyggnad
hexotol,/hexogenfabrik
l0 mkr
Anliggning fdr koncentreringav svavelsyra
4 mkr
Utbyggnadav mAlningsverkstad
2 mkr
Kontor fdr P
3 mkr

Det kan slutligen tilliiggas att vira
iruvarande planer indikerar ett totalt
investeringsprogram pd ca 500 mkr
under 1978-1980.Denna nivd mdste
dock successivtomprcivas med hiinsyn
till utvecklingen av sjiilvfinansieringsfdrmigan, dvs vinstutvecklingen.

Bertil Robertsson

Stort personalbehov
inom sektorNobel
- Stora fiirstiljningsframgdngar pd olika omrddenfdr sektor Nobel, Bofors
- Igdngktirningenav den nya krutfabriken innebiir dkat personalbehov
-

Sommarensnyansttillningsblockad

Det iir starkt bidragandeorsakertill att Nobel Kemi, Bjdrkborn,
inom Bofors sektor Nobel idag stdr i en fdr iivrig svenskindustri
tiimligen unik situation. Bjdrkborn har ett stort personalbehov.
Idag sdks efter ltimpliga och intresseradenya medarbetaretill ftiretrtidesvisdeprocesskemiskaavsnittenochfdr kruttillverkning. Yardera avsnittet behiiver 20-25 nya medarbetare.Det i en tid dd en
stor del av industrisverigeuppleveren motsatt situation - problem
med att minska sin personal.
Alf Wedmalm, personalchef for sektor Nobel Hur har Nobel Kemi hamnat i den
hiir situationen med en sa stor personalbrist? Ar Bjdrkborn inte attraktivt
som arbetsplats och i sd fall varfdr?
- Behovet har uppkommit del genom fdrsiiljningsframgingar pi flera
omriden och pA grund av fciretagets
iterhillsamhet med extern rekrytering.
Fdretriide har erbjudits och erbjuds
alltjiimt till i Bofors redan ansttillda,
frimst inom sektor Stil.
Sommarens nyanstiillningsblockad
har ocksil spelatin.
Vi iir viil medvetna om att Bjdrkborn har ett deligt rykte pi arbetsmarknaden i Karlskogatrakten.Virens
svira olyckor bidrar till det.
Det finns dock ca I 300 personer,
miin och kvinnor, som arbetar i Bjorkborn. Man fir viil forutsiitta att flertalet av dem trivs med sina jobb. Bj<trkborn har fordelar som arbetsplats.
Ofta ntimns att sjalvstandigheten i
jobbet tir stor. Vira medarbetareplanerar sjiilva i stor utstriickning sitt arbete och genom att processerna i si
h6g grad iir tidsbundna iir lcineformerna till stor del fasta.
Omgivningarna med niirheten till
skog och grcinska upplevs ocksi som
nigonting positivt. Kraven pi personligt ansvar i tillverkningen tycker minga
iir bra.

Ni svarar fdr inskolning och/eller
utbildning, men vad kriivs av mig som
p erson, som urb etssii kande ?
- Vi miste stfllla miinskliga kvalitetskrav pi nya medarbetare. Tillverkningen av llikemedel, kemikalier och
spriingiimnen kriiver stor noggrannhet
och omddme. Vira medarbetare mdste
vara noggranna, kunna arbeta sjiilvstiindigt under ansvar.
Hiilsokontroll sker f6re anstiillning
och tir sedanregelbundet Aterkommande. Denna iir till for att inga risker
skall tas med de anstiilldas hiilsa. Personer med allergibesviir kan inte utan
svirighet arbeta i Bjcirkborn. Det behciver inte alltid bero pi de kemiska
dmnena. Men bara det att tillverkningen ibland kan kriiva plasthandskar
kan riicka fdr att stiilla till problem
fcir den som har besvdr med allergier.
Liikarunderscikningen vid anstiillningen tir till fOr att fcirhindra att en
person placeras pi en arbetsuppgift
som dr uppenbart oliimplig fdr honom
eller henne. De periodiska underscikningarna skall pi ett tidigt stadium
upptiicka ev skadliga expositioner av
kemiska produkter eller andra belastningar i arbetet.
Yad gdr fdretaget fdr att avhjtilpa
sddana "hinder"?
Vi iir medvetna om miljciproblemen
och att det finns mycket att g0ra pa
det hiir omridet.
Den satsning pi Bjcirkborn som nu
beslutats for de niirmaste iren innebiir investeringar i storleksordningen
200 mkr, varav hiilften avser forbattringar av den inre och yttre miljtin.
Den som vill se Bjdrkborn frdn insidan
visar vi giirna.
Slutligen. Vilka vcigar gdr Nobel
Kemi fdr att fd sin nya personal?
- Vi jobbar intensivt i niira samverkan med facket, den lokala arbetsfdrmedlingen och fdretagets olika personalavdelningar.Vi annonserar och
informerar. Personal soks siviil inom
som utom Bofors.
Ydrens svdra olyckor ja - iir det
farligare att arbeta i Bjdrkborn?
- Jiimfort med tung industri si har
vir industri liigre olycksfallsfrekvens.
Statistiskt sett si iir det avsevtirt farligare att vistas i trafiken. Exempelvis si
tir ftirdolycksfallen, olyckor som sker
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under fird till och frAn jobbet flera
och leder i genomsnitttill ltingre sjukskrivningsperioder och ltingre sjukfrAnvaro 6n yrkesolycksfallen.
Fdr vilka avsnitt iir personalbehovet
stiirst och varfdr?

Fr6n fo rslagsverksam heten
\l

Behovetar stOrstinom den processtekniska sidan och inom kruttillverkningen. Vardera avsnittet behdver
20-25 nya medarbetare.
En processtekniker deltar i framsttillningen av kemiska produkter,
"satsar" ingredienser, overvakar eller
styr processer och paketerar slutprodukten.
Vissa arbetsuppgifter kriiver utbildning eller tidigare erfarenhet. Fdr oerfaren personal ordnar vi nodviindig
utbildning i sektorns skolfabrik. Just
nu byggs en modell fcir procaintillverkning. Det gcirs fcir att underlatta inskolningen.
Procain iir ett bedcivningsmedelsom
vi har haft sA stora fcirsiiljningsframgingar med att produktionen miste
6kas.
Pi krutsidan anordans inskolning.
Den nyanstiillde fir prova pA olika
uppgifter. Dessa varvas med undervisning och instruktioner.
Verksamheten i vdr nya krutfabrik,
NVK 6, startar under november mAnad.
l8 av vira krutarbetare har flyttat dit.
Det iir en orsak till det relativt stora
personalbehovetpA krutsidan.

Fdrslagsstiillarna s?iger i sin skrivning till FOrslagskommitt6ernabl a att:
"Efter en tids anviindning av locken
sprack svetsenmot r0ret i mitten varvid isoleringen rann ner i ugnen. Locket miste dtirefter repareras. Detta
har hiint flera ginger med tv6-tre veckors mellanrum. Varje reparation tog
ca tvd dagar i ansprik.
Ett av de tvi ugnarnas lock har iindrats pi forsOk enligt fOrslaget.Det nya
locket har nu anvtints dagligen under
fem miinader utan reparation.

Nytt lock till ugn 12-49, som anviinds fcir hiirdning av valsar, blir resultatet av Gdte Johanssons och Veikko Lamminmiikis, avdelning MH 22,
fdrslag.

Totalt togs 28 f6rslag upp till behandling vid det senastesammantriidet
med fdrslagskommitt6n f6r minadsavlcinad personal. Av dessaavb0jdes sex
fdrslag, tio bordlades fcir vidare utredning och 6tta belonades med tillsammans 33 550 kr.

Forslaget innebiir att ugnarna fcirses
med lock enligt en iindrad konstruktion som de bdda gjort.
Cenom en relativt enkel omkonstruktion av de tidigare locken undviks nedsmiiltning av svetsenpi locket
och diirmed sammanhangandereparationer och driftsstorninsar.

Fig. I. Det ursprungligalocket.

Johansson och Lamminmtiki bel6nas med tillsammans 4 500 kr.

Bofors gCr in i danskt fiiretag
KemitermA/S, som tillverkarbl a indunstningsanlSggningar,
har overtagitsav ett konsortiumbestiendeav BoforsNobelChematur,Helsingor
Vaerftoch RustfriStaalmontage,
Danmark.
BoforsNobelChematurhar sedan1975ett samarbetsavtal
med Kemiterm A/S angdendemarknadsforing
over helaviirldenav derasindunstningsanldggningar
for reningav 169-och medelaktivtavfallsvatten
fren
kiirnkraftverk.

Fig. 2. Pd grund av vllrmespdnningar, i temperaturomrddetI m*l
050", sprocksvetsenmot
rdret och isoleringen rann ner i ugnen med stopp
och reparationer somfdljd.

KemitermA/S tir ett litet, kvalificeratingenjorsforetagsom dven levererardestillationsanlSggningar
till bl a sjukhusoch ldkemedelsindustri.
Avsikten med overtagandetiir att forstdrka resursernafor produktutvecklingoch att utvecklaKemiterinsexportverksamhet.
Kemitermhar ett 1O-talanstdlldaoch overtagandet
innebdrej n6grapersonellafordndringar.

Fig. 3. Enligt Johanssons/Lamminmdkis fdrslag delas bottenplattan i tvd holvor med mdjlighet ott glida dver varandra. Fhrsdket hor
slagit vdl ut.

anvent nio mkr, . .
Vad kan man giira med 9 mkr om
man har en klar mtlinriktning fiir
sin verksamhet od, eft stort kunnande bland y*esvan personal?

fAretug inom ett antsl smala nischer,
produktionsomrdden". Samma filosofi gliller fdr plastdelen som i sin policy siiger bl a: - "plast rir ett material
som sttindigt tas i L,ruk fdr nys anJo, man kan t ex s(nn BOFORS- vdndningsomrdden. Drirft)r rir fdrPLAST genom mdlmedvetet arbete. mdgon till snabbs anpassningar en
utvecklings- odr marknadsmdssigt,
viktig fdrutsiittning fdr en framgdngsoclt genont att styvnd<at viig1raaft
rik verksamhet".

pssivt invdnta ndsta hiigkonjunktur investera sig fiirbi en konjunktursvacka. En 'hackstyvhet"
som
resufterat i en av de stiirsta orderna
nfuonsiA och ett platsfiiretag som
miljihniissigt av sCvEI de anstiillda
som oprtiska
bediimare ndmns
som ettfiirediime,

De investeringar i maskinutrustning
och produktionslokaler som BOFORSPLAST genomfort fOr en sammanlagd
kostnad av 9 mkr bygger pi delvis egna
utvecklade tillverkningsmetoder och i
princip skriiddarsydda maskiner fcir
att svara mot egna behov.

BOFORS-PLAST, boforskoncern- Resultatenhar givetvis i den niimnda
ens platsfciretagmed enheteri Tida- mingmiljonordern till Volvos Lastholm och Gciteborg,som organisa- vagnssida,BOFORS-PLAST:s st0rsta
toriskt tir en resultatsenhet
inom sektor kund 1978 alla kategorier. Ordern beNobel, har tecknat en mdngmiljon- riiknas ge minst l0 mkr per 6r under
order med Volvo om leveransav inte minst fem 6r.
mindre an 14 detaljertill dessnya last- Hur linglivat det 6tagandet skall
vagn F l0l12 som nu rullar pA vira bli iir sjtilvklart beroende av fcirsiiljviigar. BOFORS-PLAST har ocksd ningsframgingarna fcir den nya lastnitt fdrsiiljningsframgdngarfdrutom vagnen, sdger Per Haraldsson, markinhemska ocksi pi de engelskaoch nadsavdelningen.
tyska marknadernafOr fdretagetshusvagnsproduktermed fdnster och fonI plast, gcirs siledes numera bl a
sterkarmarsom specialitet.
sttinkskiirmar, instruemntpanel, d6rrsidor, solskydd, sidostolpar till Volvos
nya lastbilar. I personbilsindustrin har
man redan tidigare upptiickt plastens
fcirdelar. Detaljer som viil motsvarar
krav pi hillfasthet och fyller nutida
krav pi bl a Okad trafiksiikerhet - bilarnas inredningsdetaljer skall vara
- Med de investeringarsom nu stcitdiimpande. St?inkskiirmar i plast
gjorts 6kar bdde trygghet och trivsel. rostar inte. De motsvarar viil kraven
Arbetsmiljdn inom plastindustrin pi hillfasthet och de blir billigare i
brukar vara ett krux. Men vi har i stor framstiillningen bl a genom att de gjuts
utstriickning fdtt gehcirfcir vira syn- i ett stycke.

- Vi har yij'gratatt passivtinvtinta
en hogkonjunktur. Vi har istiillet valt
att investeraossfcirbi svackanoch in i
egnanischer,siigerdirektd'rKarl Evert
Augustsson.

punkter. Den nya produktionslokalen
med en viisentligt f6rbtittrad arbetsmiljo iir faktiskt ett fOreddmefcir 6vrig
plastindustri.

ARBETSMTLJO

Resultatet av genomfdrda investeringar miirks ocksii inte minst i en modern arbetsmiljci i en industribransch
BOFORS-PLASTtir en arbetsplats
som ofta utsatts och utstitts for hird
med en personalomsdttning
som ligger
lingt under riksgenomsnittet,si 169 kritik och dtir miljciproblemen iir svira
att klara.

som ca 5 90, siigerverkstadsklubbens
ordfcirande,GunnarEvaldsson.

Nio mkr har "rdckt" till fcirutom
tvi I 000 tons pressar ocks6, en effekSektor Nobel formulerade tidigare tiv efterbearbetningsanltiggning, som
under iret sin filosofi for sin verksam- eliminerar dammbildning i arbetshet - "att konkurreru som specialist- lokalen och en helmekaniserad tvatt-

och milningslinje. Den linjen finns i
ett avskiljt utrymme. Tviitt och milning gcirs av en robot som kan programmeras fcir ca 60 olika arbetsoperationer.
For de anslagnapengarna har vidare
skapats en tillverkningslinje fOr f6nsterkarmar till husvagnssidan. Maskinerna iir av hcigtryckstyp som via
ringledningar iir anslutna till tio formhillare med fasta blandningshuvuden.
Praktiskt innebiir det att rivaran inte
nigon ging f6rekommer i <ippna kiirl
i lokalen.
En ny produktionslokal med en yta
av I 500 kvadratmeter ing6r ocksi
bland de genomfcirda investeringarna.
I samma lokal har den si viktiga verktygstillverkningen, pressverktyg, fitt
strirre arbetsyta. Slutligen, utvecklingssidan, grunden fcir framging i
minga avseenden, har flyttat in i ett
nytt experimenthus.

6xer pensonelBEHov
En annan direkt fdljd av fors?iljningsframgdngen iir att personalstyrkan utokats med ca 40 personer. Fortfarande finns ett visst nyanstiillningsbehov, siiger produktionschefen,4nders ldmark.
BOFORS-PLAST har liksom sektor
Nobel i allmiinhet klarat sig relativt
bra under en fcir stora delar av clvrig
svensk industri problemfylld tid. Man
valde relativt tidigt att specialiserasig
inom ett antal nischer diir man visste
att man hade en kvalificerad kompetens.
BOFORS-PLAST har nu efter genomfdrt investeringsprogramen mycket
modern, inom fOretagettill stora delar
utvecklad, utrustning med mOjlighet
att anvtinda sig av varierande tillverkningsmetoder och plaster.
- Genom egen produktutveckling
har fdretaget successivt liimnat det
vanskliga. beroendet som legotillverkare. Tillsammans med vira kunder
fungerar vi i dag i allt stcirre utstriickning som problemlOsareocksd n6r det
giiller produktens funktion. slutar K-E
Augustsson
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Bofors stAlgjuteri blir landets enda grovgodsgjuteri.
Det iir det praktiska resultatet av de avtal som ny.
ligen tecknats mellan Bofors ochAvesta, samt avtal
som tidigare tecknats mellan Bofors-Svedala och
Bofors-Motala.

Koncentrationen till Bofors av kvalificelat grovt
stilgjutgods betyder aft belSggningen i framtiden i
det ndrmaste kan fiirdubblas. Tunga bitar som t ex
detaljer, genom Avesta-avtalet, fiir propeller- och
turbinomr6det till KMW, Kristinehamn, och giutna
vevsldngar till Motala.

- En kapacitetscikning som inte
helt kan klaras med nuvarande resurser, men viil med bertiknade investeringar. Investeringar som ar upptagna
i budget, sdger Claes Hiiger, chef fcir
Bofors gjuteri.

Frtn l(iretagvtimn

- Situationen ser ljus ut och mdjligheterna finns. Nu beror det pA oss,
pi ambitionerna hos var och en av oss.

Den ekonomiska situationen fdr virt
land och fOr industiviirlden i allmiinhet var tillsammans med redovisning
av utvecklingen inom vissa delar av
personalomridet huvudpunkter vid
Bofors foretagsniimnds senaste sammantriide.

De triiffade avtalen innebiir att de
riktlinjer som presenteradesi Specialstilsutredningen och i Statens Industriverks utredning for stilgjuteribranschen nu forverkligas.

Sp ecials t dl su t r edn in g enn:: - " o m
Bofa pressBjdrneborg kan erhdllo Bofors
Bjdt
smide 6kar vrisentligen Bjdrneborgs
r
mojligheter att trygga den
len nuvaran,esta skulle i
de sysselstittningen, Avesta
gengrild eventuellt kunna
ned
za kigga
la
sitt stdlgjuteri och dverfdra,
"dra den produktionen till Bofors. "
Industriverket: -"en n koncentrako
tion till ett fcirre antal stdlgjuterier
stdl,
bedo ms som ofrd n k om lig. "

Avestaal'talet innebiir kort att: Avesta
liigger ner sitt stilgjuteri, dessproduktion bl a for propeller- och turbinomridena till KMW i Kristinehamn civerfors till Bofors.
Som ytterligare ett led i strukturrationaliseringen avvecklar vi vdrt mekaniserade gjuteri vid irsskiftet 197'7/
1978. En sidan aweckling var avhiingig
mOjligheterna att finna andra liimpliga leverant0rer av gjutna slitdelar
som tillverkas i det mekaniserade gjuteriet. De berdrda anstiillda erbjuds
ansHllning i dels det "nya" grovgodsgjuteriet och dels pi andra avsnitt inom foretaget.
Slutligen blir Bofors genom avtalen
med Svedala och Motala leverantdr av
kSkar till Svedalas krossprogram respektive vevsliingar till Motalas vevaxlar f6r fartygsmotorer.
Personellt innebiir det att antalet arbetstillflillen i det "nya" grovgodsgjuteriet, pi sikt cikasmed 25.
Diirmed har strukturrationaliseringens olika pusselbitar fallit pi plats
och bildat en helhet - BOFORS grovgodsgjuteri.
Vi ser mycket optimistiskt pi framtiden, konstaterarClaesHtiger.

den :
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Att konjunktursituationen fdr viirldens industriliinder inte iir den btista
och att Sverige n6got hamnat i "bakvatten" var de sanningar som direktcir
Ola Virin, Sveriges Industriforbund,
serverade i sin mycket detaljerade
konjunkturrapport.
Nils Carbonnier gav en overgripande information om vad som hiint p6
personalomridet med tonvikten lagd

pi miltidsservicefrigan, Stressunderscikningen och Boforstinget, fdrutom
den omorganisation som skett for de
ortsgemensamma avsnitten for samma omride.
Han kompletterades av Yngve Ekstrdm, Bo Alfredsson och Bertil Ekander som presenterade sina respektive
verksamheter, personaladministration,
utbildning och Boforshiilsan.
Bertil Ekander fick ett mycket positivt v?ilkomnande av niimndens samtliga ledamciter.
Fciretagsniimndenuttalade sig ocksA
f6r en utOkning av belciningarna till
flitiga fcirslagsstiillare.Sdledesutdelas
extra belciningar efter l5 respektive 35
belcinadef6rslag i form av en resa till
nigon teknisk mlissa i enlighet med de
onskemil som framfcirts frin fdrslagskommitteerna.
Av redogdrelserna frin
frameick att:

sektorerna

Sektor Fdrsvurmateriel har en gynnsam utveckiing. Sektorn har, trots en
utokning av personalstyrkan under
iret, bl a genom Overforing av personal frin avdelning R och sektor Stil,
ett behov av ytterligare ca 100 personer varav ca 40 tjiinstemen. Totalt har
ca 150 anstiillda internrekryterats frdn
sektor Stil.

visst€niatt...
den svenska stilgjuteribranschen har
l2 gjuterier med sammanlagt2 200 ansttillda och en omsiittning pA 300 mkr
1975 6rs efterfrigan pA stilgjutgods
var 41 000 drrston
19806rs efterfrdgan pi samma omride
beriiknasuppge till38 000 drston
gjuterierna redovisade ett sammanlagt investeringsbehovfram till 1980,
som kostnadsberiiknatstill 160 mkr i
19766rs penningvdrde.
de tiinkta investeringarna skulle ge en
dverkapacitet pi ca l0 000 irston.

Sektor S/ril upplever en fortsatt svag
orderingAng. Pi den direkta frigan om
och niir ett beslut skall tas som investering i en smidespressoch niir ett besked kan komma svarade ordforanden:
- Bofors kan inte sjiilv sti fcir riskerna som en sidan investering innebiir.
Vi sclker samarbetspartner. Nigot beslut i frigan har tinnu inte fattats.

Sektor Nobel visar en relativt positiv utveckling fdr sina produktomgjuteiierna vid utredningstillfiillet stod riden. Sektorn har ett nyansttillningsinfor dilemmat att investera for att behov av ca 40-50 personer, alla kaklara en fortsatt drift och konkurrens- tegorier pd olika arbetsuppgifter. Sekkraft men med en efterfrdrgesituation torns verksamhet har ytterligare utsom inte iir tillriickligt stor for att kun6kats genom f0rviirvet av det amerina biira dessa.
kanska kemiforetaget Lakeway. Forviirvet 6r det yttre beviset pi den satsutvecklingen tyder pi att stilgjutgods- ning som sektorn gdr pA USA som exproduktionen i Sverige kommer att portmarknad.
koncentreras till ett fital storre konkurrenskraftiga enheter.
den frarntida strukturen kan innebiira
en reducering av nuvarande antal gjuterier till hiilften.
Fotnot: Uppgifterna dr hllmtade Jrdn Statens
Industriverks speciolstudie av stdlgjuteribronschen.

GJUTERITT

BOFORS-AKERSbygger fcir framtiden
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Med produktionstekniskafOrbtittringar och en satsningpd en Okadandel centrifugalgjutna valsar i den totala produktionen- sAskall BOFORSAKERS mOtaframtiden.

Det nya gjuteriet, fullt utbyggt, gdr maskineroch ugnar. V6ggarnakliids
det m6jligt fdr oss att hOja andelen nedtill med tegel och den Ovrepl6tdelcentrifugalgjutnavalsarfrdn nuvaran- en perforeras.Det dtimpar ekoeffektde 15-209otill <iver40 s/oav den totala en och "silar" bullret fcirutom att det
produktionen. Det innebar i sig en tillsammansmed modern utrustning
stinkning av produktionskostnaderna for luftsugningoch luftcirkulation ger
Det blir ocksi resultatetav de in- per enhetgenomen rationellarefram- viisentligt f0rbiittrad luft i arbetslokalvesteringarpi ca 30 mkr som nu gOrs stlillning sdger George Liljenstrdm, erna.
i BOFORS-AKERS.Investeringarnai produktionschef.
en ut- och ombyggnadav sm6- och
Arbetsfdrhdllandena
i gjutgroparna
Till produktionshrijningen bidrar
storvalsgjuterierna.
ocksi den nya, centralaformningsan- iir besvirliga, men kommer successivt
Vad som nu sker 6r en utbyggnad liiggningen,som blir verklighet i och att fOrbiittras.I en arbetsgruppmed
representanterfrin foretagsledningen
- i huvudsakpi tidigarepresenterade meddennautbyggnad.
och de fackligaorganisationerna
fdddutbyggnadsplaner
fcir divarandeAkers
es
id6n
om
en
hiss
rOrlig
- som kommer att ge dkad kapacitet
i
sivil
Maskiner och dvriga utrustningsdei en merarationelltillverkningpi stdr- taljer 5r till stor del utveckladeoch hdjd- som sidled i gjutkaret - som
re ytor.
konstrueradeinom "det egnahuset?'. arbetsplattform.En fcirsta konstrukDet gir t ex inte att k0pa en fiirdig cen- tion, baseradpi dennaid6, har nu pre'in
Investeringeni Gjuteri 77
n6d- trifugalgjutningsmaskin
fOr valsar.En senterats.
planerna
pd
viindig fOr att
en utcikning sidan maskin miste specialbyggasfcir
av andelen centrifugalgjutna valsar sitt anv?indningsomride.
Slutligen,miljdfrigor tir ocksi enerskall kunna fullfriljas. Den 6r ocksi
gifrigor. Helt i linje med det si riiknar
nOdviindig av praktiska och miljOGjuteri 77 blir en bdttre arbetsplats man t ex med att genomen nykonstrumlssiga sktil. Lokalerna - speciellt med mindre buller, mindre damm- erad anordningkunna tillgodogdrasig
storvalsgjuteriet- rScker inte till och riskeri formningsdelen
och bdttreluft- vdrmen frin avsvalnandegjutformar
man tvingas"lina hus" av mekaniska cirkulation.Taket kliids inviindigtmed fcir att virma kokiller till kornmande
verkstadenfOr fOrvaringav kokiller.
mineralull fOr att diimpa buller frin
gjutningar.
l0

Nya fdltverkstadeninflyttningsklar mai lS/8

En dkad produktion inom sektor - en biittre arbetsmiljo
Fdrsvarsmateriel och prognoser som
pekar pi en okad valsproduktion st2il- - en cikad andel numeriskt stvrda
maskiner
ler 6kade krav pd produktionsresurser
i Bofors. Okade krav som iir den direk- - kortare genomloppstid och diirmed
ta orsaken till beslutet om byggnation
mindre produkter i arbete.
av en helt ny verkstad fcir fcirsvarmateriel.
Fem arbetsgrupper styr projektet:
en ledningsgrupp, tvi verkstiillande
Produktionsresurserna f<)r valstill- grupper och tvd referensgrupper.Tidsverkning overfors organisatoriskt till
planerna for bygget innehills bra.
BOFORS AKERS.
Nya fiiltverkstaden placeras i kaDen nya fiiltverkstaden byggs med nonverkstadensfdrliingning mot M6cmilsiittning att fi
keln. Kontors- och personalutrym-

men inryms mot sjcisidan. Mot nordost finns ytterligare mdjligheter till expansion.

Fasaden gors i plit som lackeras i
samma fiirg som Dammbrokontoret.
Inviindigt kliids viiggarna med milat
fasadtegel nedtill och mAlade traullsplattor upptill. Taket blir utifrin sett
av pldt som inviindigt isoleras med
stapelfiberplattor fcir att fe en bra
bullerdiimpning p6 sdv2il viiggar som
tak.
Fdr att klara aktuella order miste
verkstaden vara fiirdig i maj 1978.

BOFORSNOBELfiirvdrvar amedkanst kemifiiretag
Nobelsektorn
inom AB Boforsharforviirvatdet amerikanska
kemiforetaget
LakewayChem i c a lsIn c.,Mi ch i g a nU, S A .
Lakewayhar en omsettningav ca 80 milj kr och sysselsetter
190personer.Tillverkningsprogrammetutgors av kvalificerade
kemikalier,som bl a anvdndesi fdrgdmnen,bekdmpningsmedeloch hushillsprodukter.
Verksamheten
kompletterar
vel BoforsNobel'segenkemikalieverksamhet,
vars produkteri dag sdljsvia eget dotterbolagi USA. Det forvdrvade
foretagetkommeratt drivasunder namnetBofors LakewayInc, och skallutgora en sjelvstdndigresultatenhet
inomBoforsNobel.
Forvdrvetdr ett led i BoforsNobel'sbeslutadeexpansioninom specialkemiomrddet.
Genom etableringenmojliggorsen meraaktiv och bredaremarknadsforing,
vilket okar exportmojligheternaoch ger en storre kontaktytamot kunderna.Detta dr nodvdndigtfor att fa
marknadsforande
id6ertill nya produkteroch processer.NobelKemiexporterarredani dag
95 o/oav sinaspecialkemikalier,
varav1l4 tll USA. Genomforviirvetbor Boforstotalamarknadsandel
i USA vdsentligt
kunnaokas.
Med detta foretagsforvdrvbefdstsBofors satsningpi USA-marknadenytterligare.Bolagetf6r genomdettaoch tidigareforvdrvadeforetagtotalt 750anstdlldaoch en omsdttning
pi ca 200 mkr i egentillverkningi USA. Boforshar genomsin hogatekniskanivden naturlig
produktomrdden.
marknadi USA inom8tskilliga

ll

Dok t or v o n P o s t h ar o rd e t:

Omorganisation for Ditt bdsta
Om Du vill ni oss per telefon
kan Du varje dag komma i direkt
kontakt med den sjukskoterska,
som respektivevecka skoter sjukvArden.Kl 7.30-8.00 pd morgone n o c h k l 1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 s v a r a rh o n
sjiilv pi telefon, och dd kan Du
prata med en erfaren och viilutbildad siukskoterska.

ll
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PA hiilsovirdsmottagningeni Nobelverken har det vidtagits en del fciriindringar siviil betriiffande lokaler som
personal.Som ett fclrstastegi riktning
mot forbiittrade och mera iindam6lsenliga lokaler har vi under sommaren
haft mojlighet att bygga om den iildsta
delen av vir byggnad A 16. Vi har
snyggat upp och forbiittrat vantrum,
hygienrum for patienterna, laboratorium och omliiggningsrum samt mottagningsrum for sjukskoterskan. Vi
tycker att vi hiller pa att fa det riktigt
fint hiir och iir sjiilva ganska nojda,
aven om vi tycker att det iir litet tringt
och plottrigt. Vi hoppas kunna rida
bot pi den sakenocksd sA sminingom,
atminstone till en del. Du iir viilkommen att hiilsa pi.

Hon kan pd egen hand losa en hel
del problem fdr Dig. Hon hjiilper Dig
att komma i kontakt med liikaren. Om
det giiller regelbundna kontroller av
blodtryck, sockersjukaeller liknande,
kan Du fA viinta ganska liinge pi en s6dan liikartid. Vi avsiitter tider varje
dag fdr att kunna ta emot mera brirdskande fall snabbare. Du m6ste dock
veta, att vi inte har kapacitet att ta
emot alla pd tid och satt, som Du sjiilv
har tiinkt Dig. Om Du iir akut sjuk
och behdver sjukintyg, sd kan sjukskoterskani de allra flesta fall hjiilpa
Dig mycket snabbt. Hon kan sjtilv ta
emot Dig och meddela liikaren, som
kan f6rse Dig med sjukintyg, om det
iir det Du behciver.Om Du ringer, och
om sjukskoterskanbedomer det nodviindigt att Du kommer till liikaren
samma dag, si kan hon sannolikt arranseradet.
Liikaren kan Du triiffa pi den
tidigare telefontiden kl 12.00-12.30.

Vir forniimliga trotjiinarinna, syster Yvonne Eriksson, har efter 25 ir
slutat med pension. Efter henne har
For att vi skall kunna iigna oss 6t andsysler Esther Hdgberg triitt i tjiinst.
ra arbetsuppgifter under resten av dagen
Hon iir ocksi en erfaren fdretagsskdt- iir vi tacksamma om Du i fcirsta hand
erska med omkring tio drrsverksamhet
ringer pi telefontiderna.
i Boforsverken.Fdretagsskdterskornas
arbete kommer htidanefter att vara
uppdelat ungefir lika mellan de tre
PA andra tider triiffar Du en av
deltidsanstalldasjukskoterskorna. Du
sekreterarna,sAsomtidigare- men
har nog traffat syster Slv Ohlsson och
inte kl8.00-9.00.
systerBorbro Svensson, som bAda arbetat halvtid i Nobelverken i over tvi
irr.
Vi har tvi sekreteraresom arbetar
deltid, den ena pi formiddagen, den
Var och en av sjukskoterskornaansvarar var tredje vecka for sjukvdrds- andra pd eftermiddagen.
arbetet. De tva andra sjukskdterskorna arbetar di deltid med hiilsoviird.
Anniku Johansson, triiffas pi
For att tillhandah6lla en service, sit
formiddagarna efter kl 9.00. Pa
kvalificerad och omfattande som m,ijeftermiddagarnaefter kl 13 ttiinstligt, har vi planerat en organisationsgat ,ttnn A4urleJ0!;snssrt;t.
foriindring, som vi i korthet vill beskriva.
12

Sd vdnliga o. trevliga ser sjukvdrdspersonalen
vid Nobelverken ut frdn .: Annika Johansson,
A-M Johansson, Ester Hogberg, Siv Olsson och
Kerstin Israelsson.

Om Du vlll besAka oss utan att
forsta ha tagit kontakt med oss
bor Du i forsta hand komma kl
9-12 varje dag utom ph mdndag
d a t i d e ni i r 9 - 1 1 .

Den fcirstaDu di kommer i kontakt
med blir sjukvirdsbitrdet Kerstin Israelsson, som Du siikert kiinner, eftersom hon arbetat med oss ca tio 6r. I
andra hand triiffar Du sjukskoterskan.
Liikaren triiffar Du egentligenbara om
Du har bestiillttid eller i annat fall, om
sjukskoterskanbedomer det som nodviindigt.
Du hjiilper bdde Dig sjalv och oss
med att begriinsaDina personligabesok hos oss till angivna mottagningstider. Om Du skadat Dig eller det iir
nigot annat speciellt finns vi naturligtvis till hands hela dagen. Men ndr
vi inte iir direkt tillgiingliga fdr Dig iir
vi upptagna av t ex telefontid, undersdkning av personer som skall nyanstiillas, hiilsokontroller eller annat
lopande arbete. Den tid som vi inte
har besdk pA eftermiddagarna,behover dven sjukvdrdsbitriidetKerstin disponera fcir att stiilla iordning forbandsmaterieloch annat, som vi behciverantingen pi mottagningeneller ute pi avdelningarna,t ex forbandsskip.
Inom den allmiinna sjukvdrrdentalas
det ganska mycket om "ldgsta omhiindertagandenivi". Detta betyderatt
allt, som kan skdtas av sjukvdrdsbitriidet respektive sjukskoterskan, tas
om hand pi den niviln. Det betyder att
bide sjukskoterskansoch liikarens tid
och fdrmiga kan utnyttjas niir det behcvs. ine:: ir-tetas i ansrrik si att slsa
t cnodan
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Genom att skOtasjukvirden pi planerat satt hoppas vi att kunna utratta
mera pd mindre tid, att fi mindre
"spilltid". Di fir vi mera tid civer for
det hiilsovArdsarbete. som faktiskt iir
vir huvudsakliga arbetsuppgift. Vi vill
kunna besoka Din arbetsplats, liira
kiinna Dig i arbetet, veta vilken arbetsstiillning Du har, vilken pifrestning pi
rygg och axlar Du utsiitts for osv. I
vir kemiska industri iir vi siirskilt angeliigna om att ha kontroll Over vilka
6mnen Du kommer i kontakt med. Vi
vill traffa Dig pi hiilsokontroller i forhoppning om att finna Dig si frisk
och tillfreds i Ditt arbete som mojligt.
Om vi pi nAgot siitt behciver ingripa
fcir att fdrbiittra Din situation i arbetet
vill vi fcirsoka gdra det pA biista mdjliga siitt. Vi tror oss om att gcira stor
nytta hiir, atminstonepA sikt, aven om
vi inte kan komma med revolutionerande Atgiirder pA ogonblicket.
Du iir alltid viilkommen till oss med
Dina problem. Vi vill forsdka hjiilpa
Dig pi btista mojliga siitt. Om Du vid
Dina kontakter med oss handlar si
som vi foreslagit hiir, hjiilper Du oss
att rdcka till i stcirre utstriickning, tin
som varit mojligt tidigare.

BOFORSPA
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Aven i Ar deltog BOFORS-PLAST i
den internationella bilunderleverantdrsmiissan SITEV 77. 10-13 mai i
Cendve.
De tidaholmska fiirgerna representerades i ir av Per Haraldsson frin
BPM och TorbjOrn Lundqvist frhn
TYZ.
BOFORS-PLAST stiillde ut i en gemensam svensk monter. delvis finansierad av statliga medel.

BOFORS-PLASTvisadesitt bilprogram i form av bl a stotskydd, nackskydd, dorrpaneler, solskydd och
stiinkskiirmar.
I den svcnska montern fanns ocksi
produkter frin Bofors S/.eL Stuffan
Find€n var sakkunnig viird.
Miissbesokarevar representanterfor
de flesta viisteuropeiska bilfOretagen.
Speciellt intresse visades frin lastvagnsindustrin for BOFORS-PLAST:s APteknik och siirskilt fOrmigan att lackera detaljer upplevdes som intressant.
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C.von Linn6

Bofors- Karlskoga vfrrdort
fiir Nobelsymposium 1978
Sedan 1966 har 40 Nohelsymposier anargerats med iiver | 500 deltagande svenska och internationella forskare.
Symposierna 6r en viktig internationell kontaktpunkt filr vdrldens
frdmsta och mest vifllkiin& internationella forskare. Nobelnamnet
ger en attraktionskraft och symposierna har stor betydelse genom
att svenska forskare ges miijlighet till personligt och kvalificerat erfarenhetsutbyte med utliindska forskare pd hiig nivd.
till senare miinniskogrupper?
Den21-27 majstdllsBoforsoch
Och kanskedet viktigaste - Hur
Karlskogai centrumfor internakan studier av den tidiga mdnintresse.
vetenskaps
tionell
For forsta gSngen har Nobelstiftelsenoch KungligaVetenskapsakademien
liimnatsitt godkdnnandetill att ett Nobelsym:
posiumforldggsutanfor universitetsorterna.Valet av Bofors
som plats for ett av 1978 6rs
Nobelsymposium
markerarforetagetsanknytningtill Alfred Nobel - det modernaBoforsgrundare.
Boforsoch Karlskogablir under
dessamajdagarcentrumfor en
rad vetenskapliga
aktiviteter.Ett
represen30-talvetenskapsmdn
terande olika vetenskapsgrenar
och frSn olika delar av vdrlden
gdstardi Boforsoch Karlskoga.
Nobelsymposiet1978 har rubriken "Current Argument on
Early Man" eller fritt uttpt
"Kan Mdnniskan som levde
ftir flera miljoner 6r sedan hjiXlpa oss med framtidsproblemen?"
Symposietstiillerf rEgorna
:
Hur pSverkades
den tidiga mdnniskan av yttre faktorer?Vilka
sjukdomarhadehon?Hur flyttade hon och hur gav hon upphov

niskan bidra till att belysa den
nutida miinniskansplats i en ford n d e r l i go m g i v n i n g ?

Bakgrundentill rubrikvaletdr bl a
att - Vi, miinniskan, soker fotfdste i tid och rum. Forskningen
inom dessa omr6den iir uttryck
for en inneboende striivan, en
intellektuell sysselsiittning som
inte kan hejdas.
Att frEgan om mdnniskansursprung och ddimed ocksi om
grunden for vir identitet genom
alla tider berort oss djupt vittnar
myter och religionerom.
Nobelsymposieti BOFORS 1978
arrangerastill minne av Carl von
Linn6s dod 1778. Ordforande
blir landshovding Rolf Edberg,
som inte minst genom sin bok
"DalensAnde", visat hur intimt
mtinniskanstidiga historia hdnger samman med och kan belysa
mdnsklighetens framtidsfrSgor.
Kan miinniskan som levde
for flera miljoner 5r sedan hjdlpa
oss med framtidsproblemen?

N o b e l s y m p o s i eit B O F O R S o c h
dess deltagare kanske kan ge
svaren.

Ullo Fogelstrdm som pryade som jaurnalist

Pryan UIIa
skrev om pryo
i Bofors

prya som laboratorieassistent. Hon iir
intresserad av kemi och hon tycker
6ver huvud taget om att arbeta med
hiinderna. Hennes tanke niir hon just
valde det hiir var att hon skulle fA laborera, dvs blanda ihop olika viitskor
och s'en liira sig att dra slutsatser av
vad hon gjort. Och ntistan det fick hon
gOra.
- Jag fir gcira titreranalyser pi
galvaniska bad av t ex zink och koppar, beriittar hon. Miita viskositet, dvs
miita hur tjock en viitska eller olja iir.
Jag fdr ocksi gciraph-matningar, mdta
ledningsfcirmigan hos olika saker, gcira noggranna viigningar (10 000/g)
och framforallt diska och hilla ordning omkring mig.
Niir man pryar Pi ett sint hiir stiille
som laboratoriet sA har man vlil gan-

- Det iir det forstindigaste som
skolan gjort, nEirde tog in pryo som en
del av skolans utbildning. Det kan nog
vara okej att i bcicker liisa om hur det
Ar att yara smed eller svarvare. Men
det iir inte stikert att det lasta ger riitt
intryck. Det tir niir eleverna kommer
till oss i Verksta'n som de fir en riktig
uppfattning.

Mdnga frdgar sig ju i skolan - Vad
skall jag bli? Pryotiden kan bli en stdt
i riitt riktning.

Vi har just intervjuat en flicka som
pryar pa hboratoriet. Hon heterAnneli
Diirf6r ar det viktigt att vi handledaNibson. Hon kommer fr6n Karlbergs- re iir iirliga, att vi talar sant niir vi beskolan. Anneli Nilsson har valt att rittar om vira jobb.
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- Det iir ocksi viktigt att jag Ivilttar h6nderna noga innan jag iiter si
att jag inte fir nigot iimne i mig.
- Jag trivs verkligen hiir, speciellt
niir alla iir sd sniilla och viinliga emot
mig. Jag kan ntistan tiinka mig att bli
laboratorieassistentefter det htir.
Skrev Ulla FogelstrOm som pryade
som journalist och informatdr.

Det iir ocksi viktigt att pryo-eleverna tas om hand, att de verkligen fir
prova pd vad jobbet innebiir. Det iir
inte meningen att de skall sti och titta
pn i 14 dagar. Sjiilvklart miste de f6rst
liira sig vad det handlar om. Det finns
skyddsfdreskrifter som miste fdljas.
Vi handledare har ansvar fdr ungdomarna. Olyckshtindelser kan ingen
ri for om det skulle hiinda. Men vi
miste ktinna virt ansvar.

Hur mdnga pryo-elever jag haft
genom 6ren? Det vet jag faktiskt inte.
Men jag vet att intrycket av verkstadsjobbet, i mitt fall svarvarjobbet har
varierat. Nigon enstaka har gitt hem
efter fdrsta dagen, medan andra har
tingat pi att fd komma tillbaka.

intemjuadepryan Anneli Nilssonpd VL.

Javisst har jag det, svarar Anneli
men de tir enkla att f6lja fcir de iir si
sjtilvklara. Jag miste vara fdrsiktig
med syrorna, speciellt de som stir pi
de gula hyllorna och alltid anviinda
skyddsglas0gonnar jag handskas med
dem.

Karl-GustafKenmo, pryohandledare:

AB BOFORS har s'en mitten av 60talet tagit emot pryoelever pi minga
olika avdelningar. I 6r har ungefiir 60
elever frin skolorna Karlberg, Katrinedal och Osterleden pryat pi Bofors i
Karlskoga. Var pryar nu eleverna
oftast? Det svarar Ulla Asp, OPU, pi.
Hon arbetar bl a med att elevernakommer till rdtt pryoplats och fdr det bra
pi alla siitt och vis.
De populiiraste pryoavdelningarna
tir nog de mekaniska verkstiiderna och
i Brickegirdsverksttiderna, siiger hon.
Fast ddr iir det Overviigande pojkar
som pryar. Flickorna pryar mest pi
kontoren och nigon enstaka elev pryar
pi laboratoriet.

ska mdnga siikerhetsforeskrifter att
folja?

Jag tycker nog att jag fitt det st0d
jag behciver. V6ra fdrmiin stiiller upp
helt. Det iir viktigt att ocksi fciretaget
som helhet stiiller upp. Pryo-tiden 6r
ju ungdomarnas fOrsta intryck av arbetslivet. Den elev som inte fir ndgot
vettigt att gdra, han eller hon, kommer
siikert inte tillbaka.
Om jag tycker om och iir intresserad
av ungdomar i allmiinhet? Sanningen
iir vlil den att jag 6r allmint kritisk till
ungdomarna idag. Men det rir inte de
fcir. Det iir inte mot dem som personer
som jag tir kritisk utan mera mot den
skola de gir i. Det kan inte vara ratt
att vissa av dem inte kan muliplikationstabellen niir de tir 15-16 6r. Niir
de kommer ut i jobbet fir de inte en
timma pi sig att riikna ut hur stor fcirtjiinsten blir eller hur de skall hantera
ett skjutmitt, slutar K-G pryohandledaresedanl5 ir.

BOFORSGANOCru
STUDIECIRKLO
AR
M B L .A .
B a t i km i n d . 1 8 . 3 0
FrittBroderitorsd.18.30.
Bildvdvtorsd.09.00.
KlSdsomnad:
Tisd.och torsd.09.00.
Mind. ochtorsd.18.30.

PUKUOMPELUA
tisd. 18.00llmottautumisetnumeroon55687,
N Y U V A - MA S K IN - 1 0V P
Lampskdrmssomnad
m6nd. 09.0C
o n s d .1 8 . 3 0 .
Ndversom
tisd.18.30.
Makram6
tisd,18.30.
Virkningtisd.18.00.
E U R O P E AC
NO M M I T T EF
EO RC O - O P E R A T I OONF T H E M A C H I N ET O O L
fNDUSTRIES(CECIMO)har sedan1951arrangerat
12 verktygsmaskinutstdll- Lekmedlapparmdnd.18.30.
mind. och onsd.19.00.
ningar.Genomden expansioninternationell
handelgenomg6tthar utstiillningar- Keramik
Knyppling
onsd.09.00.
na sedan1975,EMO1 i Paris,oppnatsfor alla16nder.
Utstdllningarna
h6llsvartTriislojd
m6nd.09.00.
annat5r och harturneratmellanParis,Bryssel,Hannoveroch Milano.
Tyskanyborjarem6nd.09.00.
TyskaKonversation
m6nd.18.30.
I EMO2 deltog1 589utstSllare
uppgicktill ca 250000.
och besokarantalet

presentera d in ternatio n eIIt

presenterade
BOFORS-UVA
10VP, som iir
i sin monteren ny rundslipmaskin,
en modernproduktionsmaskin
av instickstypforseddmed bl a elektroniskt
kontrolleradstegmotormatning
styrsystem- UVATRONIC.Vioch programmerat
darevisadesfrin UVA:sU55programdelsen maskinmed UVATRONIC
och dels
Maskinen maskinavseddfor slipningav hil och sdtei insprutningsmunstycken.
Till dennamaskin
en, N22A,iir helautomatisk
och forseddmed tva slipspindlar.
var UVA-PTM-systemet,
PneumaticTransportationand MeasuringSystem,
kopplat - samtligaobjektvisadesi drift.
Montern,som f6tt en lyckadplaceringi hallen,var underhelamdssanvdlbefrdn
sokt och affdrsforhandlingar
holls med representanter
och provslipningar
bla Kina,USA, Latinamerika
och COMECON-ldnderna.

Husmodersgymnastik
mEnd. och
torsd.09.00och 10.00.
Halmkursstartari mitten av nov.
5ggr.

Gammaldanskurs
Nyborjare
m6nd.19.30.
Fortsiittning
torsd.19.30.

Barnpassning tisd. 09.00for cirkeldeltagare.
Vill du veta mera om Gamla BruksDu Boforspensiondrpojkars
klubb? - Ring Boforsgiirden,
Gamla Brukspojkars klubb iir en
sammanslutning av pensionerademanliga Boforsare. Klubben fyllde under
f6rra iret 25 ir. Man triiffas varannan
fredag p6 Boforsg6rden till varierande
program, t ex reseskildringar, film,
musik m. m. Man roar sig ibland med
att gOra nigot studiebesok och ibland
f6retas nigon liingre resa. Under viren
1978 planeras en resa till Rihimiiki,
Karlskogas viinort i Finland. Klubben
ar Oppenfor flera deltagare.

tel. 322 l l eller 322 5l och prata med
Solweig, Alf eller Ake.
25 november
Skottland och skottarna har Kjetl
Nordkvist kallat sitt program. Vi fir
se bilder fotograferade av Tryggve
Gustavsson. Han visar bilderna till
Kjells beriittelse.
9 dec.ember
Julfest.

PENSIONARER
P 6 d a g t i d : G y m n a s t i kt i s d . 1 0 . 3 0 .
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 vdver vidare onsd.
09.00.
Grupperna dr iippna fiir flera
deltagare.
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Kongresshiisten
1977
Underhdstenhar tvd stora kongresseravhdllits?
svenskaArbetsgivarefdreningen,sAF, hdgtidlighdll sitt 75-drsjubileum bl a
genom utt samlaen stor del av sina medlemmartill enfdr fi)rbundet fdrstq kongress.De efterfdljande kommenturernaoch rspporterna frdn kongressenvisar
att intressetfiir en upprepning iir stort,
Bofors representerades
av C-U Winberg ocft Rolf Berntson.
Samtidigt hdll SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundetsin kongress.Ombud
fdr avdelning 76 och diirmedfiir Bofors var Frank Kylvik, Josef Larsson, stigGiiran Bjtirkqvist,IngemarSkott ocftStigHermansson.
ROLF BERNTSON summerar intrycket frin SAF-kongressensi:

Smitt bekymradiir idag
Lars-EricBlomberg,RD
En justerad upplaga av giillande bestiimmelser fcir ankommande importslindningar har nyligen distribuerats
till samtliga berdrda inom Bofors.
Om Du eller Din avdelning inte mottagit dessasi kontakta RD 2.

Stdrsta behillningen gav nog som
jag ser det grupparbeten, seminarier,
och de rapporter som tillsiindes oss innan kongressen.Rapporter som sedan
lig till grund for vira grupparberen,
som var en del av kongressen.
Amnena var varierande. Vi hade
sjiilva mojlighet att viilja vilket iimne
vi vill f6rdjupa ossi.

Ett annat viktigt omride fcir kongressensom ocksi handlar om rattvisa, dr de bostadspolitiskafrigorna.
BostadsfrAgornas ldsning iir viktiga
f6r vir tillvaro, for vila och avkoppling.

Skulle minsta tveksamhet r6da kontakta RD 2, vi iir till f6r att hjiilpa
till. Jag skulle vilja siiga att Du redan
innan varan, godset, avsiints ringer oss
pi RD 2 om minsta tyeksamhet foreligger om tullbehandlingen, manar
Lars-Eric Blomberg, RD.
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Kongressendrar i stort upp riktlinjerna for landets framtida politik.

Jag anser att 1977 6rs Metallkongress uttalanden i dessa frigor sammanfdll med de isikter som kom till
uttryck i de 600 kongressmotionerna.

Det iir ett ovillkorligr krav frin tulimyndigheter, krav som sektorer och
sektorledningar instiimmer i, att giillande regler skall tilliimpas.

Dessa giiller ocksi fcir gods som
kommer till Bofors pi andra viigar
t ex genom direkttransporter. Du som
mottagare bor alltid vid sidana "snabbtransporter" ifrigasiitta om tullbestiimmelserna tir korrekt fciljda tinnu
en ging. Kontakta vid minsta tveksamhet osspd RD.

Vi vet ju ocksi att just Metallkongressen och dess uttalanden tilimiits
mycket stor betydelse.

De mest intressanta frigorna och
som jag ser det, de viktigaste, var och
tir sysselsiittnings-och inkomstfrdgorna - vilken inriktning forbundet skulle viilja. Det iir rdttvisefr6gor.

Vi siinder dem mycket giirna.

Det iir, som det heter, pi fcirekommen anledning som jag vill piminna
om och informera om att giillande bestiimmelser f6r behandling av fraktsedlar, varuanmiilan och viigtullpass
som anges i Trafikkontorets instruktioner ovillkorligen mAstefoljas.

Josef Larsson, Metall: Samvaron
med andra fackliga kollegor iir oerhort
positiv liksom kongressledningen,
som
ju bestir av vira skickligaste fackf0reningsledarei lanciet.

Men vi m6steha tilamod.
Jag valde ett seminarium med rubriken "Arbete- livsstil och motivation". Forfattare till rapporten som
var studiematerialet var Hans L Zetterberg. Bhde rapport och grupparbete
motsvarade de forvtintningar jag hade.
Kongressen var viirdefull. Den kan
giirna foljas av flera.
Tyviirr kanske publiciteten runt den
gav en ndgot felaktig bild. Det var inte
bara "smifrigor" som behandlades.
Min rent personliga uppfattning iir
att kanske att fOretrtidarna fdr de smi
och mindre fdretagen kan komma att
dominera de gemensammadiskussionerna lite viil mycket. Men 6 andra sidan kanske det tir just dessa som har
stcirstbehov av erfarenhetsutbyte.

Frigorna om ett riittvisare boende
loses inte under de niirmaste iren. Vi
f6r jobba pi sikt. Vi miste vara realister. Ocksi bostadsfdretagen lever
under "knapphetens stjdrna".

21'.atrffien
ftir pensionerade
arbetsledare
AB Bofors har i samrfrd med SALF
avd 153 i Bofors haft den sedvanliga
hOsttriiffen for Bofors och Nobelverkens pensioneradearbetsledare.
Viirdar och gdster samladesi Bofors
Samlingshus diir SALF:s ordf Eric
Ohlsson hiilsade pensioniirerna viilkomna. Han redogjorde tillsammans
med kollegerna Allan Wahlberg och
Lars Jansson fcir hur arbetsledarnas
stiillning iir i Bofors i dag med htinsyn
till MBL, strukturomvandlingen inom
sektor S, ldneutvecklingen de senaste
6ren och samarbetet med civriga organisationer inom fciretaeet.
Efter denna intressanta inledning
begav man sig till kanonverkstaden
for att se de stora fdriindringar som
skett diir pi senare tid bide vad giiller
utrustning och miljo.
Si iterstod di bolagets middag fOr
gasterna pi Tjiinstemannamdssenunder viirdskap av Lennart Pdlsson. Han
uttalade sin gliidje 6ver tillfiillet till
samvaro med arbetsledarna. Enligt
upplysning han fitt av Tore Holm var
deI 2l:a gdrngensom den hiir triiffen
anordnades.
Lennart Pilsson sadebl a att SAKOverksamheten dr en bra start fcir umgiinget pA arbetsplatsernaoch att MBL,
viig i beslutskanske ger en "ling"
processenmen kan pi sikt bli positiv
fdr samarbetet.
Arbetsledarens roll dr svirare idag.
Det kan vara tungt att klara alla relationer. Arbetsledaren ar ett med sitt
foretag. Det kan man se exempel pil
hiir i dag di si minga hcirsammat inbiudan till denna triiff.
I ett inspirerat anforande redogjorde
Lennart PAlssonvidare for sektor Forsvars och Nobelverkens mycket goda
beliiggning och visade fiirgbilder pi
fdrsvarsmateriel.
Sektor Stil har problem. Men med
det stora kunnande som finns htir och
,somsiiljs ut 6ver viirlden kan man nog
trots allt vara positiv infor framtiden.
Stora pengar liiggs ned pi miljdn b6de inom Bofors och Nobelverken. Detta bor underliitta for arbetsledarna att
leda oroduktionen.

Tore Holm tackade i giisternasviignar. Han gladde sig it den positiva ton
som Pilsson anslagit. Den var en skcin
motvikt till allt negativt som stir att
liisa i tidningarna.
Tore Holm skulle dock giirna velat
diskutera de avtal som Bofors tecknat
med andra fdretag under senare tid.
Han sade sig dock vara medveten om
att detta icke var ett forum for diskussion utan avsett fOr samvaro.
Han gladde de ndrvarande med att
beriitta historier och hiindelser frin
sin linga anstiillningstid i smedjan i
Bofors.
Han kom ihng 1934 och den duktige
smeden Petrus Lorsson som viissade
och hiirdade stenborr. En dag kom en
anltiggningsarbetarein till Petrus. Han
sliingde nigra borr framfdr honom
och sa att de hiir gick ju it "helvete".
Den f6rsynte Petrus Larsson gick till
sin arbetsbdnk och tittade i nigra papper, kom tillbaka till anliiggningsarbetaren och sa: i mina papper stir det
att de gick till en arbetsplats vid Sandviksbaden men det var ju bra att du
var pi plats och forde dem hit.
Tore Holm hojde ett glas for AB
BOFORS och en angeniim eftermiddag
var tilliinda.
Flextidsenkdten:
Boforstjiinstemdnnen sa som bekant
ett "rungande " nej till flextid enligt
det fOrslag som framfcirdes. 66 9o sa
nej och 34 Vo ja.

LABBSANDSFORENINGEN

I{ydrssupA
pa

Labbsand!
KI 19.30 Bussaravgir frin
Skrantahojdstorget
via Bondevtigen,
Frodingsplan,Torget,
Samlingshuset,
Sandviken.
KI 20.00 Sup6inkl ol och
kaffe

Efter en bearbetning av enkiitens huvudfrigor som gjorts av SIF visar bl a
att:
- mest positiva till flextid iir miin i
ildrarna 3l-49 6r och kvinnor yngre
iin 3l ir som arbetar i Boforsverken.

Sup6pris:50:-/kuvert, vilket inkl
bussresat o r, sup6och dans.

Han eller hon iir gift eller sammanboende och har hemmavarande barn i
ildern 7 -10 ilr .

Bordsbest mottages av klubbmiistaren B Nordgren tfn 1873
fr om2l/ll -77.

Han och hon gir eller cyklar till
jobbet, har kortlunch och borjar sin
arbetsdagkl 07.30.
- mest negativa till flextid dr ensamstiende kvinnor som lir iildre iin 49 ir
som saknar barn och har Kilstaverken
som arbetsplats.
Kvinnorna samdker i bil till och frin
arbetet, borjar sin arbetsdag kl 07.00
och har en lunchpaus som 6r kortare
iin 45 minuter.
Helt negativa till flextid i allmiinhet
iir endast 3'7 0/oav de 2 214 boforsare
som svarade. Dock valde huvudparten
blan de tveksamma att saga nej - ntir
det giiller att ta definitiv stiillning.

KI 21.00 Danstill "Sven
Charlies"

Sup6priset inbetalas pi postgiro
16 36 02-6 eller direkt till B Nordgren VT 63 (KKO) senast 10/12
1,7

PS! Julbord serveras sondag den
ll/12 -77. Bestiillning till
viirdparet Kirsten och Jdrgen Christiansen tfn260 55.
Pris: 30:-,/kuvert
Barn under 12 ir halva
priset.
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Tack Arne Olsson!

Vattenskadorna kunde
begrdnsastack vare Dig
Stort tack fcir viil utfdrt arbete och
awtirjande av stor materiell skadafick
vtirmeskdtareArne Olsson fcir sin insatsi sambandmed den dversvtimning
som intriiffade sOndagenden 18 septembei i Dammbrokontoret.En vattenskadasom kunde fitt betydligt allvarligarekonsekvenser
utan Arne Olssonsridiga ingripande.

Dammbrokontoret innehiller bl a
vissa av sektor Fcirsvarsmaterielsutvecklingsavdelningar och ritkontor.
Om inte ingripandet skett si r6digt
och om oversvilmningeninte upptlickts
si snabbt som skedde kunde konsekvensernablivit mycket allvarliga.
Orsaken till liickaget var att anslutningen
till
befuktningsaggregatet
sltippt, vatten flddade fritt ut i flaktrummet.
Stora mZingdervatten letade sig ned
genom fyra viningar i byggnaden och
orsakade skada bl a pi inredning och
innertak.
Arne Olsson kunde di han kom
omedelbart sttinga av vattentillfcirseln
och diirefter larma Bofors brandkAr
och borja torkningsarbetet.

Det synbara tacket frin fciretaget
och frin fdrsiikringsbolagetSkandia
till Arne Olsson,ett presentkort,Overliimnades av direktdr Birger Engards,
Skandia, i samband med en trivsam
kaffestund.
Tack skall ocksi ges till den trio
verkstadsarbetare
som fcirstupptiickte
Onni on saada puolet pullasta kahatt allt inte stod riitt till i Dammbro- vitauolla.
kontoret och larmadevakten i R-porten, som i sin tur kalladepi Arne OlsLycka iir att dela pd en bulle pd kafson.
ferasten.

NOHAB SATSAR HART
PA NYA M ARKNADER
NOHAB visar vid den internationella tryckpressutstiillningen, i samband
med IFRA:s irliga konferens, i Nizza
ett av de tryckverk som ingir i den
Ouest Francepress som tillverkas av
NOHAB. Dieselsektorn skall deltaga i
en av viirldens storsta marina utstiillningar, Europort '77 i Holland. Tidigare under 19'77har dieselprogrammet
presenteratspi utstiillningar i Dakar,
Senegal,vid Nor-Shipping i Norge, vid
Tecnomarutstiillningen i Italien, vid
World Fishing Exhibition i Canada
och vid 5th International Trade Fair i
Iran. Dessutom planerar NOHAB att
deltaga i Offshore South East Asia,
Singapore, samt senare under viren
ocksi i Offshore Technology Conferenc i Houston, USA, och Posidonia i
Grekland.
En ytterligare fdrstiirkning och utdkning_av agentnatet i Europa, Mellersta Ostern, Afrika och Sydostasien
fdrbereds och uppriittande av lokala
kontor i Singapore, USA, London och
Saudi-Arabien pdgir.
For att kompensera den nedging
som drabbat den marina sidan inom
dieselsektornhar NOHAB under de senaste tvd 6ren satsat hirt pi den stationiira marknaden, dar projekt bearbetas i Europa, Mellersta Ostern,
Nordamerika och Afrika och diir utstiillningsdeltagande planeras under
november i Nigerias huvudstad Lagos.
NOHAB-deltagandet blir samtidigt en
uppfoljning av den fdrsta dieselmotorleveransentill detta omride. som skedde i borian av 6ret.

SUOMENBOFORSVARD FOR
HARDVERKSTADSKONFERENS
Hdrdverkstadskonferens
for koncernens
hiirdingenjorer
och hdrdmdstare
holls
i Finlandden7-9 september.
Verkstdderna
i vasa, Tammerforsoch Helsingfors
bes6gsoch mellanoch efter verkstadsbesoken
diskuterades
aktuellatekniska
och praktiska
frSgorsSsomhSrdforkromning,
elektropolering,
Aichelinugnar,
Nitroc-behandling,
hdrdkorgar,
ASP-st6l,framtidsperspektiv
m m.
I konferensen
deltogL Kindbom,G Sonesson,T Liljeros,G Moberg,J Grell,
E Hallgren,G Jarnulf, samtligaBofors, H Ahlgren, Malmo, H Sjoberg,Viirnamo, E Eriksson,G Brednertoch G Gustavsson,Goteborg,D Ljung, Mora,
R Larsson,Norrkoping,B Obergoch H Hansson,b6daAnderstorp.Fiin Suomen BoforsdeltogH Blomqvist,B Antin, K Fager,G von Troil, H Aho, K-N Nordstrcim,H Soderlund,B-A Soderholm,B Lindstrom,E Hosio,A Luoto.,S Henelius,samtligaHelsingfors,
K Saari,A Pallonen,P Helin,K Kuparinen,Tammerfors,samtH lssakainen
och U Tihinen,Vasa.

O+O

-Nazrwtq
SEKTORSrAI
Slitdelslagret, MD, kommer frin
'77-lO-Ol
att organisatoriskt civerflyttas
frdn SKV till SW och der inordnas under SWP med bibehdllen betecknine
MD.
Frin samma datum blir Bror Nyfrvrsl, SWP 2, tillfclrordnad chef fOr
MD.
Den I oktober 1977 flyttar Sven Gavelin/OA till den ortsgemensamma
personaladministrativa avdelningen,
OPC.
Sven Gavelin
kommer pi avdelning OPC att handha planering, utveckling och administration av informationssystem.

Yvonne, OPH
Eriksn
2. Fodd den 15juli 1914.
Pensioner-ad3l juli 197.
25 anst{llningsAr.

Ingenjdr Jan Friger har nyanstiillts
pi avd KPO. Jan Fiiger, som ndrmast
kommer frin Chalmers Tekniska Hogskola, avd fOr teknisk fysik, skall bl a
handha datateknisk utveckling av nya
miitmetoder.

R

Berystrdm,Lilly,RM3.
F0dd den 23 oktober
1912. Pensionerad 30
september 1977. 3 anstdllningsAr.

Korlsson, Horry, YT
86. FOdd den 20 sept e m b e r 1 9 1 2 .P e n s i o n e
rad 30 september1977
,10an'stallningsAr.

F
Andersson, Karl-Axel,
VT 722. Fddd den 16
maj 1920. Pensionerad
30 september 1977. 42
anstallningser.

Sektor Fiirsvarsmateriel Marknadsfiiring

Bengt Seweri n, sign Sinb, har ansttillts som chef for besciksgruppen
FMT-6. Sinb kommer att efter 7-l l-15
ha telefonnr 1223.

Cederlind, Srxlen, KpG.
Fodd den 19 oktober
1912. Pensionerad 30
september1977. 44 anstiillningsAr.

ffmtlnrnrilrn

Under en Overgingstid, fram till
6rsskiftet. kommer
Gavelin att slutfcjra vissa arbetsuppgifter fcir avdelning OA.

Inom FMT har foljande nyanstiillningar genomforts:

Karlsson, Gunhild, KA
65. Fddd den 2l juli
1 9 1 2 .P e n s i o n e r a8d j u li 1977.29 anstiillnings
Ar.

Ekstrom, Reidar, YT.
Ftldd den20 augrxti 1912.
Pensionerad2 seDtember 1977.39anstallningsAr.
Eriksson, Anders, YN
5. F0dd den ll april 1910.
Pensionerad30 september 1977.43 arstZillnings-

er.
Eriksson, Cunvdr, VN
3. F0dd den 27 augusti
1 9 1 7 . P e n s i o n e r a dI 5
oktober 1977.26 anstallningsar.

Norberg, Johan, RT 50.
Fddd den 7 september
1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1977.l3 anstilllningsir.

Ulla Norman, sign Nau, har anstiillts som kontorsbud pi FMT exp.
Nau har telefonnr 1884resp 301.

Larsson, Erik, YA 40.
Eriksson, Henry, VT F6dd den 23 oktober
8m. Fddd den 12 okto- 1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 0
b e r 1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d september1977. 39 an30 september 1977. 48 s t A l l n i n g s A r .
anstiillningsAr.
Aronsson, David, YA.
FOdd den 19 september
1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 l
augusti 1977.49 anstallningsAr.

Nau har eftertriitt Agneta Age, som
flyttat till MCB.

KarLson,Valdemar, YA
50. FOdd den 22 sep
t e m b e r 1 9 1 2 .P e n s i o n e
rad 30 septembe1
r 977
zl4anstdllningsAr.

Holmberg, John, KA
7. Fddd den 26 mars
1 9 1 6 . P e n s i o n e r a d3 l
januari 1977. 47 anstiilningsar.

UTVECKTING
Till chef f6r avd KPN stridsvagnsoch fiiltartilleriammunition fr o m
1977-10-01 har utsetts ingenjdr Bdrje
Asp. Han eftertriider dd Lars-Berno
Fredriksson, som slutat sin tjiinst.
FH 77 Projektledning
Ingenjor Thomos Dahlin ersatter
ingenjdr Jan Lundberg frin 1977-ll-01
som marknadsavdelningens representant i verkst?illande gruppen for ammunition.

Worm-Hansen, JArgen,
RM 90. Fodd den 20
oktober 1912. Pensionerad 30 september197.
26 anstiillningsAr.

Karlsson,Horry, RT 21.
F0dd den 7 oktober 1912.
Pensionerad 30 septem&r 1Y77.27 arxUllningsAr.

Larsson, Holger, YKR
33. FOddden I I sept e m b e r 1 9 1 7 .P e n s i o n
rad 30 september1977
28 anstiillningsAr.
Carlsson, I/ngve, KKS.
Fddd den 8 september
1 9 1 2 . P e n s i o n e r a d3 l
augusti l9?7. 38 anstallningsAr.

Johansson, Knut, KA
81. Fddd den 3 september 1912. Pensionerad
3 l a u g u s t i1 9 7 7 . 4 2 a n stiillningsir.

Pakanen, Mari, YN 4.
FOddden 23 augusti
1 9 2 1 .P e n s i o n e r ald5
september1977.13 anstiillningsir.

l!

Andersson, Martin,
M V K . F 0 d dd e n 1 5
m a r s 1 9 1 7 .P e n s i o n e r a d
2E februari 1977. 38 anstallningser.

ffmtlrnntr{rn

Custavsson,Dovid,
MVK 21. F0dd den l0
oktober 1912. Pensionerad 30 september197.
22 anstillningsdr.

5O-ARI N G AR
December

Anst.dr

R

1975
1956

19 Sonja Kinn, RM 73
3l SvenKarlsson, RE 5
F
15 Vilgot Aldell, P l0
l6 Margit Israelsson,VA 30
2l Lilly Olsson, VE

1959
1975
1955

S
8
l3
2l
29

I 955
1956
t9'70
1966

Erich Wagner, ME 2
Herbert Pfeffer, ll4CG 72
Pekka Motin, MAK 30
Birgit Andersson, SDL 63

Hedlund, Einar, MC
zlo.Fodd den 18 september 1912. Pensioner a d 3 l a u g u s t i1 9 7 7 . 3 7
anstallningsar.

Erlondsson, Ni/s, NVK
l. Fddd den 16 september 1912. Pensionerad 30 september1977.
43 anstiillningsAr.

Malmsten Ni/s, SDL 6.
F d d d d e nl l m a j 1 9 1 3 .
Pensionerad 3l augusti
I 97. 38 arxEillningsAr.

Simonsson,Bror, VP
20. Fddd den 3 oktober
1912.Pensionerad30
september1977.41anstitllningsAr.
Striimbtick, Hons, YA.
F<idd den 29 september
1 9 1 2P
. e n s i o n e r a3dl
augusti 1977.39 anstallningsir.
Theder, Sven-Ake,
FVF. F0dd den 28 september 1912. Pensionerad 3l augusti 1977.U
anstiillningsAr.

Greek, Gothe, MH 24.
Fddd den 27 juli 1915.
Pensionerad 30 september 1977.47anstallninesAr.

Granstram, Cottfrid,
NVP 5. Fodd den 5
mars 1914.Pensionerad
30 september1977.26
anst{illningsAr.
Lund, lauids, MH 7I
Fddd den 23 oktober
1912.Pensionerad
30
september1977.21 MstiillningsAr.

N
7 Greta Holm, NVM
30 Tore Gadde, NLK

1952
r966

60-ARINGAR
December

Anst.dr

o
9 Gunborg Danielsson,OAD I

1952

Andersson, Alvar, MC
10.Fddd den l8 september 1912. Pensionerad 3l augusti 1977. 36
anstiillningsAr.

Karlsson, Edvard, MSB
2. F0dd den 20 oktober
1912. Pensionerad 30
september1977. 48 anstillningsir.

R
4
l0
l4
28

G6sta Hjelm, RM 30
Eugen Nilsson, RE 21
Evert Fransson.RM 20
Olof Mirgird, RM 30

3
3
II
l7
l8
2l
25
30

Signild Fristrcim, VA 9
Erland Isaksson,VM 6
Karl Andersson, VN 62
Holger Jansson,FAS 40
Bernhard Nilsson, VT 50
Arne Andersson, VA 20
Martin Nilsson, VA 40
Alex Pehrson. PAV

Holmkvist, Bernhard,
NAS. Fddd den 7 augusti 1912.Pensionerad
3 l a u g u s t i1 9 7 7 . 3 9 a n stallningsar.
Ottoson, Uno, MAK 30.
Fddd den 14september
1912.Pensionerad
3l
augusti 1977. 28 arstiillningsdr.

1968
1968
1970
1954

Lindkvist, Martin,
NVR. FOdd den 29 september 1912. Pensionerad 3l augusti 1977.27
anstiillningsAr.

F

1936
l 953
1934
1943
1935
1937
r939
1940

Andersson, Sven, MSK.
Fddd den 2 juli 1914.
Pensionerad3l augusti
1977.47 anstiillningsAr.

Karlsson, Erhard, MH
20. Fddd den 25 oktober 1912. Pensionerad
N
30 september 1977. 4l
Bengtsson, lrtrr, NVR
ansttillningsar.
2. Fddd den 23 september 1912. Pensioner a d 3 l a u g u s t i1 9 7 7 . 3 6
anstiillningsdr.

s

S/rctrn,Sven, NVK.
Fddd den l3 oktober
1912.Pensionerad30
september1977. 47 anstiillningsAr.

I Alfred Karlsson,MVK 93

N
l 9 Alf Berggren,NIM 2
1 9 Ingrid Persson,NVM
25 Per Israelsson

1934
1940
r936

Andersson, Sven, FVF. F6dd 29 november
1917.Avliden30augusti19'7'7
. 43 anstallningser.
Brednert, Gerhard,
SHG. Fddd den 6 juni
1912.Pensionerad30
september1977. 47 anstillningsAr.

Liljegren,Ceorge, MSK.
Fddd den 19september
1912.Pensionerad
3l
augusti 197. 46 anstlillningsdr.

Gustovsson,Gunnar, NL. Fddd 27 december
1925.Avliden4 juli 1977.29 anstitllningsir.
Engstrdm,Folke, NS. F6dd 19juni 1927.Avliden 30juli 1977. 13anstiillninesAi.
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Det har spelats koncernishockeyp6 toppnivd. KB Karlskoga:sordinarie
division l-lag motte Akers lF:s division
o
l l - l a gi e n v d n s k a p s m a t c h .
a
a
a
a
M o t e t s k e d d ei A k e r s h a l l e no c h e n r e t u r m a t c ha v s a m m aa n l e d n i n g
o
d r a t t v d n t a i K a r l s k o g ao c h N o b e l h a l l e n
o
i d e c e m b e rm i n a d .
o
o
o
KB Karlskogavann inte oventat. Men sdgasskall,.vilketocks6 gjordes
a
direkt efter matchen av KB:s lagledare
a
L-E Nord, att KB Karlskogahar kommit sf mycket ldngre i sin t['ning.
o
Forsta p"rioo"n oiod p6 ett jdmnt spel
o
och matchen som helhet bjod p6 bra ishockeytrots det nigot ojeimna
resultatet2-9 i Karlsrogasfavor.
a
a
o
BOFORS-AKERS
o
stodsom viirdarfciren kamratmeltidefter matchen. Disponent

o
a
o
o
a
o
o
o
o
a
a
a
o
o
a
a
a
o
o
o
a
o
a
o
a
a
o

Koncernishockey pt toppnivt - KB miitte Akers IF

!

Louis Am6en hdlsadeis-

krigarna
vdlkomna.

a
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FAMTLJERALLY
MED SALF. . .
Si fick dd Eric Olsson, RM 24, flerfaldig segrare i arbetsledarnas traditionella familjebilrally, se sig besegrad
och inte bara av ett utan av tv6 ekipage.
Eric Olsson slutade pi tredje plats. Och
diirmed forhindrad att ta hem det st6tliga vandringspriset for gott av Gdte
Kindgren, YT 47, 76 poiing och Lsrs
Jqnsson, VM 15 - 74 poiing.
Men inga sorgsna miner fcir den
skull. Tviirtom, det iir bra att priset
vandrar. Familjerallyt ar en samvaro
under lekfulla former vilket inte minst
de praktiska proven utefter den ca siu
m i l l A n g a b a n a n b e v i s a r .M e n m i t i i
lekfullheten finns en stravan att sora
sitt allra bdsta.
Teoretiska prov blandas med de
praktiskt avpassadesd att hela familie n s k a l l h a e n c h a n sa t t b i d r a t i l l s l u i resultatet. Den som ar fctrstandig plockar bilen full, fru och familjens ungdomar bdr vara med. Allmiinbildninsen satts p6 prov, liksom praktiska faidigheter.
I Ar liksom tidigare 6r sl6ts tiivlineen
vid SALF-arnas trevliga petsonalinliiggning vid Bliniis. Till vanan hcir
ocksi att ett dignande prisbord viintar.
Alla som deltagit kan i tur och ordnins
viilja sitt pris, vilket kanske inte minsi
bidrar till att gcira tiivlingen uppskattad. Totalt startade 48 ekipage i SALF_
rallyt 1977.

ldptriining pi asfalt ca 35 mil hade han
i benen och iinnu flera trziningsmil i
skog och mark.

Sten Walles
Aerotronics
sp rang
Ma r aton
Det klassiskaMaraton loppet, som
fdrsta gingen lctptes61 490 f Kr av Greken Feidippides, f6r att beriitta att atenarna besegrat perserna vid Maraton
har fdtt sitt moderna efterspel.Inte bara i OS-sammanhangutan ocksA i turistklass.
Bland de 120svenskarsom i dr fanns
i det ca I 400 man, miin och kvinnor,
starka startfaltetfanns ocks6 en boforsare - Sten Walles, Bofors Aerotronics. Loppet som iir 42 195 meter
loptes pd klassiskmark frin Maraton
till Aten. Sten Walles sprang pi tiden
3 . 4 3 . 2 0 .D e t p l a c e r a d eh o n o m p d T 5 : e
plats bland svenskarnaoch p6 preliminiir 348:eplats bland samtliga startande.

- Det var skoj att vara med och
gav pd siitt och vis mer-smak, siiger
den spiinstigeboforsaren.
Han ger ett tips till andra ev intresserade: Sammanhillande fcir de
svenska deltagarna in per Harborn i
Dalby.

Du som kiser de hrir radernt. De rir en ltistest f6r
att se hur vtilkist B-PILEN
tir. Om Du stinder in Ditt
nomn och Din odresstill BPILENS redaktion ovd DKI
Box 900 690 20 BOFORS
sd deltar Du i utlottningen
av tio presentkort d tio kr.
Ett gott skratt

Vem har inte hort talesiittet att ett
gott skratt forl?inger livet? En norsk
liikare har nu narmare utvecklat skratt_
Nu skall det viil siigas att helt turist
var nu inte Sten Walles. N6gra mils ets hiilsobringande betydelse for miin_
niskan. Han skriver:
RESULTAT
>Skratt iir inte bara en behaglig och
SA LF;r FA*lllJ EnA LL y | 97,
effektiv form fcir fysisk motion. Oet
I CdstaKindgren
VT 47 76 pa|.ng iir ocksd en psykisk vederkvickelse.
2 Lars Jansson
Dessutom dr det angeniimt att skratta.
VM li
74 ,,
3 Eric Olsson
RM 64 j4
Det iir ocksd smittsamt utan att vara
4 RobertPettersson
VKR 42 69
farligt. Varar skrattet tillrackligt liinge
5 CunnarBjurstrdm
RT5
66 ::
betyder det en ventilation av lungorni.
6 BerndtRehnberg
NVR62 65 ::
Det stiirker musklerna i andningsorg_
7 LennartAndersson
VKR 22 64
anen, inte bara i mellangiirdei utan
8 HelgeCarlsson
MH
63 ::
9 AllanWahlberg
ocks6 revbensmusklerna.Skrattet sti_
MSK3I 63
l0 Lennart Ohlsson
KAi4
mulerar ocksi blodcirkulationen. >>
60
ll BjdrnJansson
VN54 60 ::
12 KristerWestin
NVp I 60
^. Sd siitt i gdng och skratta (alltid
13 R. Helin
finns det n6't som iir viirt det). Varf0r
RT 73 59
14 BdrjeEriksson
inte en skrattpausi jobbet d6 och d6?
Mp
59
15 Tommy Hjalmarsson NVp 2 j9
(Ur Vi i Vattenfail)
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taget svaracle tor mycket vtil genomfdrda arrangemang. Tiivlingen spelades pi Kobergs Golfbana som en 18
hils poiing-bogey, i ett stralande hostviider. Cemenskapen sl6ts, efter viil
genomfrirt spel av alla deltagarna, i en
prisutdelningsfestlighetoch en sup6 pi
Trollhattans stadshotell.

Med Kobergs slott i bakgrunden gdr Sten-Ake
Waller, sitt utslagpd femte hdlet.

KONCERNGOLF
MED MERSMAK

Jo, det uppsatta vandringspriset i
Koncernmiisterskapet i golf gick till
NOHAB genom Jdrgen Carlssons spel.
Han nidde 34 poling. Btista boforsare
fr6n moderforetaget blev Bertil Bredin
med 3l poiing. Tredje man var ocksi
frin viirdforetaget, Gdte Lursson, som
fick 30 poang samma resultat som
basta BOFORS-AKERS spelare SvenErik Strdm.

Under en hel dag med sportslig gemenskap triiffades och trivdes boforsare med olika verksamhetsplatsermen
Dtirefter placerade sigytterligare tvd
med samma arbetsgivare.
NOHAB-iter Uno Hallonqvist och
Boforsare och deras anforvanter Bernt Karlsson med 29 respektive 28
gjorde upp pa de sammetsgrona griis- poang. Lika minga, 28 poiing, nidde
mattorna. Man gjorde utslag och man Frank Landqvist, Bofors. Bill Jolneputtade med varierande resultat.
/aa BOFORS-PLAST, speladede 18
hilen pi 27 poiing och Bengt AlfredsOmdomet om t?ivlingenoch arrange- son, BOFORS AEROTRONICS, gick
manget var dock entydigt. Vi vill ha runt pi 27 poang.
mera av koncerngemensamma aktiviBland anforvanter, iikta makar, segteter. Det iir positivt och viirdefullt att
triiffas till icke yrkesbunden samvaro rade Barbro Rehnqvist pit 27 poiing"
tillsammans med barn och hustru eller Jane Olsson, och Cornelia de Verdier
iikta man. Arrangemangen var mycket speladein sig som tvia respektive trea
i den klassen.
bra. Trivseln satt som hedersgiist.
Siirskild uppmiirksamhet skall ocksi
Redan nu stir det klart att BOFORSAKERS stir fcir viirdskapet i Koncern- iignas 6t tiivlingens bida juniorer Joacim och Per Agren, Bofors Karlgolfen 1978.
skoga, som tiivlade i en egen klass.

Koncerngemensamma arrangemang
- diir deltagare frin Boforsfctretag
runt om i landet kommer samman f0r
att under en eller ett par dagar ut6va
ett gemensamt intresse - blir allt populiirare.

Ett av Gdran Widdn, Bofors, uppsatt jumbopris hiimtades ocksi av hcigst
densamma.
Ett trevligt gemensamhetsarrangemang for boforsare i koncernen som
minga vill se mera av. BOFORS-AKERS har lovat en fortsiittnine.

Tennis, orientering och nu senast
golf iir exempel pi koncerngemensamma aktiviteter.
Vtirdar for arrangemanget som var
det fdrsta i sitt slag var BOFORS-NOHAB:s idrottsfdrenings golfsektion.
Drygt 30-talet boforsare frin Karlskoga, Akers styckebruk, Tidaholm
och LidingO forutom Trollhiittan sttillde upp fdr att under en lcirdag avgdra
vem som var griismattornas miistare.
Golfsektionen, som tir en del av
BOFORS-NOHAB:s idrottsf0renine
och diirmed en del av den korpidrottsl
verksamhet som bedrivs inom fdre-

Stort tack till tiivlingskommitt6n,
Jdrgen Carlsson, Bernt Karlsson och
Britt JohanssonBOFORS-NOHAB.
Hur gick tiivlingend6?

En dippgryta till segrorenJdrgen Carlsson, Anders Rehnqvist assisteradeprisudelaren Berlgt
Mossberg.

B-PILEN- TIDNINGFORBOFORSANSTALLDA
rssN 0345-1623
Redskfir och ansvarig utgivore: Karin Jansson.
Redaktionskommitt4: Rolf Berglind VT 50, repr. for Svenska Metallindustriarbetarefcirbundet avd. 76, Gunnar Gren NIM 4/F 36, repr. fclr Fabriksarbetarefcirbundet avd. 25, G6sta Moberg MH 24, repr. fcir Sveriges
Arbetsledarefdrbundavd. 153 och Birgitta Haglund KPF, repr. fcir Svenska Industritjtinstemannafdrbundet,Bofors, samt Nils Carbonnier, repr.
f6r fdretaget.
Tryckt: 197'/ vid Industritryckeriet i Karlskoga AB, Karlskoga.
Adress: Bofors Informationsavdelning 690 20 Bofors.

Gdran Wid4n, hjdlptes i sitt puttande av Henrik
de Verdier, medan Josef Mokry gdr sin egenvdg.
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Tel.:

360 00 anknytning 1071.

r
Inpasseringtill
AB BOFORSi Karlskoga
TVtivervakas
For kontroll av inpassering till AB
BOFORS industriomr6deni Karlskoga
sker TV-overvakning vid: Bruksport€ft, Dimbroporten,
Gronfeltsporten,
Bodsporten, omrddet kring Brukstorget samt infartsgrinden till Brickegdrdsverkstaden.

t,

TAVLAoVINN
nffi,

Tillstdndet som kriivs enligt lag har
liimnats av ldnsstyrelseni Orebro liin.
Samma lag kriiver att foretaget informerar allmiinheten om att TV-overvakning sker.
Information ldmnas, dels genom anslag pi viil synlig plats vid samtliga entr6er till det dvervakade omridet och
dels genom annonsering, minst en
gdng per ir, i de lokala tidningarna.
Informationskravet och lagen dtirom iir till for att skydda allmiinhetens
intressen.

Bofors Tyskland

PERSONALTI DN I NGSREDAKTO R
. . . iir ett skojigtyrke.Det dr ocksi ett lSngtord. Hur minga
nyasvenska
ord kanDu bildaav det. Forsok!
Under oktober mdnad har Bofors
Tyskland medverkat vid tvi internationella mdssor med fritiden som semensamttema.
I Koln fanns Bofors Tyskland representerat med betoning pi fritid vid
den Internationella Utstiillningen fdr
sportanliiggningar och utomhusbad.
Arets utstdllningvar den femte.
Senare i m6naden presenteradesig
Bofors Tyskland i Essenpi den internationella triiffpunkten for husvagnscampare- "Pg1 Caravan-Salon".
I Koln visades bl a Bofors flaggstanger i plast och i Essen presenterades bl a Bofors husvagnsfcinsterprogram och andra utrustningsdetaljer i
plast fdr husvagnar.

II
I

L-

PS/ Bilden visar Bofors Tvsklands
monter i Essen.

De fem biistabidragen,de som innehdller
flest ord, belonas
medvarsittpresentkort.

Lyckatill!

SdndDinordlistatill B-PILEN:s
redaktion
avd DKI
Box900
69020 BOFORS
Vivill ha Ditt bidragsenastden 1 december.
Mdrk kuvertet ORD LISTAN

Liten finsk
spraklektion
Boforsarna i Finland har bcirjat studera svenska.Frin den undervisningen
linar vi en "Mini-lektion". Fcir vir del
i finska.

Ystavyys on avata kukkaro, yhteiseksihyviiksi.
Viinskap ar att cippna bcjrsenfcir den
gemensammasakensskull.

Tyotoveruus on antaa ruokajonossa
p aik ka niilkiiisemmiille.

Ilo on tehdii huomaamatta ylitoitii.

Kamratskap ar att ge sin plats i matkon 6t en 6nnu hungrigare.

Gladje iir att gdra 0vertidsarbete utan att veta om det.

il

Nya hoforsare pe besiik , . ,

Major Sven Jungmarker,KAP, var nu som alltid, kunnigoch inspirerande
ciceronp6 sinadomdner,BoforsSkjutfiilt.

Fyra 96nger tv6 busslaster,eller ca 320 personer,med Bofors Aerotronics, Lidingo, som gemensamarbetsplatshar
under fyra dagsbesokbesett och informeratsom sitt nya moderforetagAB BoFoRS.
Bofors Aerotronics, tidigareAGA:s militiirrorelse,inforlivadesmed Boforskoncernens6 sent som i april mdnad.
Besokenhar slagit mycket vdl ut att doma av de reaktionersom uttalatstill de besoksansvarigap6 sektor Forsvarsmaterieloch informationsavdelningen.De nya boforsarnahar upplevt det som mycket positiviait se frd,.p6
ort och
stdllef6 ldra kdnna sitt nya moderfciretag.
Bofors Aerotronics har totalt 360 anstdlldavarav 320 deltog i resan.Tyveirrhar sjukdom hindrat nSgrafr6n att komma med till Bofors.

