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GAMLA BRUKSPOJKARSKLUBB
Vdren1979
God fortsdttning pi det nya iret och viilkommen till virens
triiffar i Gamla Brukspojkars Klubb! Vi trtiffas fredagar kl
14. 00 .
16 februari
Sing och musik stir pi programmet.Ake Karlssonoch Syen
CharlieFalk bes0kerklubbenoch sjungeroch spelarfdr oss.
2 mar s
Informationschef Sven Odby bes6kerklubben och beriittar
om sitt arbeteoch vilken nytta vi kan ha av den servicesom
kommunensInformationskontorkan ge.
16 ma r s
Vi gor studiebesokpi Bergslagsskolan
och informerasom den
utbildningsomskolangerpi verkstadssidan.
OBS! Vi triiffasvid skolanshuvudentr6kl 13.45!
Vi vill att Ni anmiilertill BoforsgArdenfdre 15 mars fdr att vi
skakunna meddelaskolanhur minga vi blir till kaffet,somvi
drickeri skolanscafeteria.
30 mars
AssistentBarbro Stenelober?ittaroch visar bilder frin sin resa
till Tanzania.Vi fir ocksi mojlighet att titta pi olika konstochbruksforemil frin det landet.
OBS! 4 veckor till nlsta trtiff som blir fredagenden27 opril.
Vi besdkerdet nya servicehuset,Nickkiillan. Tid meddelas
senare.
Under viren planerar vi att kunna gora en resa till Fredrikstad, Karlskogasnorska viinort, den 15-18 maj alternativt
5-8 juni.
Vi iterkommermedmer informationsenare.
Viilkomnadnskar
Solweig,Anneli ochMajken

Omslagsbilder.'Den kommande
generationen
boforsare.
Foto: S/ig,4dolfsson.

Kcira Ltisare !
Si skriver vi db 1979. Ett drrgir fort,
niir man rer bakAt. En Aterblick i 1978
6rs B-PILAR och tidningsklipp visar
dock att under denna till synes korta
tid si har mycket intrtiffat i vArt fdretag. Det har varit "Omsom vin och
omsom vatten". Det har stundom
"stormat" ganska kraftigt kring oss i
svenskamassmedia.
Vilka fdljderna blir av sAdana"stormar" dr jag inte kvinna att uttala mig
om. Pi ett speciellt omrdde, diskussionerna om svensk fcirsvarsmaterieltillverkning, har B-PILEN litit frigan
gi till vira, vi anstiilldas, fcirtroendevalda fackliga fciretriidare. Men 2iven
de tycker att frAgan "hur piverkar
fdrsvarsdebatten oss boforsare". iir
svir att besvara.
Under det Ar, 1978,som nu blivit ett
blad i den historiebok som en dag kanske skall skrivas har koncernen utcikatsmed ca 400 anstiillda inom "plastdivisionen". Bofors har kcipt Trelleborg Plast i Ljungby. Just nu pigir
samordningen av verksamheterna i
Tidaholm och Ljungby. B-PILEN har
bescikt Ljungby och beriittar om det
nya Bofors-f0retaget.
"Vtixelelandsl" - hur mdnga irriterade ord ja t o m eder har inte fiillts
0ver vAra telefoner. Nu syns l6sningen i form av en ny central viixel som
skall tas i bruk under 1981.Till dessl6t oss visa tdlamod! Personaleni viixeln biir den "tyngsta bOrdan".
Brandddrrar iir inte uppsatta pi mifi eller for att gciravira lokaler orationella. De finns dtir for att om olyckan
skulle vara framme begriinsaen brand.
Det och flera tiinkviirda synpunkter
ger oss brandingenjdr Stefan Bergstrdm i sin artikel.
Nils Wqhlberg, overingenjdr och informationschef innan sin pensionering,
beriittar om sin barndoms bilar och ett
ofcirutsett mdte med dem. Finns det
nigon boforsare som vet vem som tog
bilden. undrar han. B-PILEN fcirmedlar giirna beskedettill honom.
Magda Pedersen, smiiltare i stAlverket, landets enda kvinnliga eller
mojligtvis en av tvi, har varit pd ldngresa. Hennes resebrev dr trivsam ltisning.
Trivsam, kan jag bara hoppas, men i
alla fall lAng l?isningiir tidningen. BPILEN 6r Din - avgdr sjiilv. Kom
gdrna med synpunkter. De ?ir viirdefulla.
Med viinlig hiilsning
Karin Jansson

---

Fr6gatill VD om
fti rsvarsmaterieltillverkning
och sysselsdttning
Om man fdrutsitter, att av olika
ldnders (inkl Sverige)inkdp av
fdrsvarsmateriel,si kommerrobotar och robotsystematt utgciraen allt storreandel.

BOFORS
SLITDELAR

en successivtstigande andel av fOrsvarsmaterielen.
Robottillverkningen
i Bofors iir med
nuvarandeproduktionsresurser
inte lika personalintensiv
som den mera mekaniskt inriktade fdrsvarsmaterielproduktionen.

harflyttattill
Kyrkog6rdsgatan38.
Telefonnumrenoch postadressen
blirofordndrade.

Om detta tir ett realistisktantagandeoch di stitterin AB BoOm den totala faktureringsvolymen
fors i den fcirtindradeforsvars- (med bibehillet penningvdrde)hAller
materielstrukturen, si onskar sig ofdriindrad,6r det darfOr ostridigt
att antalet anstiillda med de angivna
jag friga foljande:
fOrutsiittningarnagir ned. Hur stor
Ar och kommer robottillverk- personalreduktionenkan bli tir svirt
ningen inom AB Bofors i Karl- att saga.Jagtror emellertidatt den 6rskoga att vara lika personalin- liga reduktionen blir marginell och
faller vdl inom ramen fdr naturlig avtensivper miljon fakturerat v?ir- gang.
de, som den ovriga och tradiC-U Winberg
tionella
fcirsvarsmaterielproduktionen?
Om inte och om forsvarsmaterielanskaffning kommer att
ligga pi hdgst ofdr?indratviirde
och Bofors F:sektors fakturering inte niimnvilrt foriindras
och inte heller nigon liberalisering sker fdr vapenexport,hur
piverkar det antaletsysselsatta
i
Bofors, Karlskoga, under de
ndrmaste5-10 och20 6ren?
Ake Ottosson
Avd MD

Telex-numret
till
BOFORSSLITDELAR
dndrastill
7g 41 BOPARTS S
Besoksadressen
5r
KyrkogErdsgatan
38.

HALSOVARDENNOBELVERKEN
ByggnadA 16,Telefonnummer:
360 00 -3210

+
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Centrala Skyddskommitt6nhar
beslutat att fOretagshiilsivirden
vid Nobelverken,OPH 8, i fOrsta
hand skall arbeta med hiilsov6rd - fdrebyggandeitgiirder.
Diirfdr miste sjukvirdsarbetet
vara koncentrerattill ohilsa som
orsakatsav eller fdrviirras av arbetetoch som fdranlederarbetsfOriindring, s k arbetsrelaterad
sjukvird. OPH 8 miste diirfOr
hlinvisaminga personertill den
allmtinna sjukvirden - Lasarettet eller privatpraktiserande
liikare.

Om Du vill sOkalakaren,sAskallDu fOrstkontakta sjukskdterskan
och
eventuelltlekarenpi telefontiderenligtanslag.Om Du vill kommapersonligenfdr rddfrigning, omliiggning,vaccinationerm m skall Du komma kl
09.00-11.00.
r

MOTTAGNING

M6ndag - Fredag kl: 09.fl1-11.00

TIDSBESTALLNING
OChRADFRAGNI N G

VD svarar

Telefontidsjukskoterska:

Fr6gan tir riktigt stdlld. Det tir sannolikt - men kan i andra sidan inte betraktas som sikert - att robotar och
robotsystemi varje fall under 80-talet
och in pA 90-taletkommer att utgdra

Telefontid liikare:

Dagligenkl: 07.30- 08.00
kl: 12.30-13.30
Dagligenkl: 12.00-12.30

UNDVIK
om mojligtatt uppsiika hdlsovirdenkl: 12.00- 14.00.

TELEFON80

I och medatt intressetriktas mot anviindarensproblemhar ocksdkontoret
som arbel-splatsfitt ett 0kat intresse
och betydelsei telekommunikationssammanhang.
Televerket har i samarbete med
Volvo, ASEA, och Skandiastartatett
projekt, "Kontor 85", diir man studerar olika ldsningar fOr att tillgodose
det framtida kontorets kommunikationsbehov.Vi ser med intressefram
mot deresultatsomprojektetkan ge.
Ett fdretags telekommunikationer
iir viktiga fcir verksamheten,for service till kunder, anstiilldaoch Ovriga
intressenter.Men de iir iiven viktiga
som rationaliseringskomponenter,
anserprojektgruppens
medlemmar.
Virt synstittpi telefrdgornamAste
fciriindras.Kommunikationsfriganiir
ett informationsoverfciringsproblem.
Diirf0r gtiller det att skapaen helhetssyn pA kommunikationsfrdgan
och inte betraktavarje funktion och system
var fOrsig.
Problemetfor Bofors i dag iir hur
den akuta bristsituationenskall l6sas
eftersomvi nu nitt "taket" i nuvarande viixel. Det fir bli en frdga fdr Telekommitt6n, en kommitt€ som arbetat
parallelltmed projektet och som varit
av vad som var tekniskt och ekono- sammansattav representanter
fdr simiskt mdjligt.
v?ilsektorernasom ansvarigafor teleDe teleutrustningar som utvecklas viixeln.
och introduceras ar dverlag mera flexB-PILEN iterkommer med mera
ibla 6n tidigare och kan i hcigre grad detaljerom sivlil nya viixelnsomTeleanpassastill enskilda anvtindarbehov. kommitt6noch projektarbeteti "TeleDetta giiller framfcir allt det viixel- fon 80".
systemsom skall installerasi Bofors.
Nvr

Bofors installerar
ny telefonvdxel 1981
Pi koncernens styrelsesammantride i
december 1978 beslOts att en ny telefonviixel skall installeras i Bofors.
Telefrigan har varit uppe till diskussionen i flera omg6ngar utan att nigon mera slutgiltig ldsning kunnat
uppnis. Nu har emellertid bestiillning
gjorts hos Televerket av ett nytt viixelsystem.
Vixeln, som har beteckningen A 345,
6r den fdrsta helelktroniska och datorstyrda generationen abonnentviixlar
som infOrs i Sverige. Den erbjuder ett
antal tjenster och funktioner och medger betydande utbyggnadsmojligheter.
Tvi mindre viixlar av denna typ har
redan installerats i Sverige och under
1979-80installeras ytterligare 8-10 viixlar. Pd grund av den stora efterfr6gan
kan installationen i Bofors inte p6bdrjas fcirrdn i slutet av 1980 och enligt
nuvarande planer skall den kunna tas i
drift under viren 1981.
V?ixelsystemet har f0reslagits av en
projektgrupp, som under 1978 utarbetat fdrslaget med utgingspunkt fr6n
tidigare genomfdrda behovsanalyser.
Givetvis har ocksi fdrviintade framtidsbehov fdr sektorerna ingdtt i de beriikningar som legat till grund fOr det
slutliga fdrslaget.
Ordforande i projektgruppen har
varit Gunnar Gyllensten I gruppen
har i civrigt ingitt Bo Ronnerstam,
Carl-Ivar Nettelvik och Rune Nvstrdm
samt Ludwig Sterky.
Arbetsnamnet pi det nya projektarbetet blir "Telefon 80". Malet ar att
fi ett system som stikerstiiller v6rt behov av en effektiv telekommunikation
under hela 80-talet.
Utvecklingen inom telekommunikation har tagit ett stort steg framit i och
med att en ny teknologi tilliimpas.
Elektromekaniken, en teknologi
som varit med sedan de fOrsta telentiten byggdes i bdrjan av seklet, ersatts
nu av elektroniken.
En iindring har ocksi skett sitillvida
att man nu utvecklar system och tjtinster efter anvindarens krav och behov.
Tidigare glOmdes anviindaren oftast
bort och utvecklingen styrdes endast
4
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Bofors-Plast pd plats i Ljungby, konstaterar Gdran Hellner.

BOFORSPLAST I LJUNGBY
en "diversehandel" som systematiserar
Till lands, till sjiiss och i luften; pA fritiden, i sjukvirden,
ijobben - iiveralltfinns plastdetaljer. Plast har kommit
fiir att stanna. Minga riister
vill beteckna vir tid som plast6ldern.
Och visst ligger det ett
mStt av sannig i det epitetet?
Plast, som fiir bara 20 6r sedan fiir gemene man var ett
nytt material ivissa hushillsdetaljer, har f6tt oanade anv d n d n i n g s o mri d e n o ch g i i r
den ena marknadsinbrytningen efter den andra. Vem
k u n d e a n a a tt b i l i n d u stri n
skulle bli en stor plastfiirbrukare. Lika lite anade man
att tillgAngen pi vdrldens

e n er gitillgingarifor m av olja blomkrukor till noskonentill flygplanet
skulle bli p6drivarefiir plast- Viggenoch bandvagnartill arm6n.
industrinsutveckling.

- TvA omriden iir dock i siirklass
storst.
Det enaiir tillverkningtill tranVem kunde ana att fiirsportsidan,som idag svarar fdr 30-40
svaret skulle bli en intressant Voav vtr produktion.Den andrastora
p6skyndare av utvecklingen kunden iir det svenskaf6rsvaret,diir
pA samma omr6de fiir sin ut- alla tre fdrsvarsgrenarna
anviindersig
ru stningpA land,till havsoch av plastprodukter.
Produkterna pi transportomrAdet
i luftenT
iir parallellamed BTV:s och omfattar
av armeradplast och
BoforsPlasti Ljungby, yngstaBofors- karosseridetaljer
av uretancellplast.
dottern, iir iinnu si liinge nigot av en inredningsdetaljer
Sjukvirden iir en annan anviindare
"diversehandel". Produktsortimentet
spiinner Over niimnda omrAden och av plastprodukterliksom kemi- och
nigra till.
cellulosaindustrin.
Plast6r korrosions- Vi miste ha breddi v6rt produkt- bestindigt, varfOr det iir ett mycket
program.Sverigeiir en liten marknad, Itimpligt material i t ex cisternersom
ddr vi mAstevara i topp, sdgerGoran utsattsfOrstarkasyraangrepp.
Hellner, vice VD i Bofors Plast och
En intressantLjungby-produkt ar
platschefi Ljungby. Ljungbyfabriken en genomftirgad(pigmenterad)motorhar idagett produktprogram,som om- cykellida. En produkt, dir Ljungbyfattar allt frin papperskorgar och fdretagetligger viil i takt med utveck-

Ner
HurVarfor?
-'-n'7:-t -i

lingen genom sin SMC-tillverkning,
ljusbestindiginfiirgning.
Ett mera konsumentnaraprogram,
som Du och jag har mera niirgingen
kontakt med - frinsett vira svenska
personbilar - omfattar papperskorgar,
blomkrukor, triidgdrdsmObler,
hygienhus p6 campinganltiggningar
och rastplatser,stolari t ex ishockeyhallarosv.
Gdran Hellner reserverarsig nigot
mot beteckningen''diversehandel''.
Samtligaprodukter ligger inte i produktion samtidigt.Men man kan tillverka dem. F0retagethar kunnandet
och dentekniskautrustningen.
- Vi har stor fOrtrostanefter fusionen, fortstitter Goran Hellner. Vi
byggerupp starkafdretagmed en renodlad tillverkning.Vi f6r 6kaderesurser och fcirutsiittningarnafOr en cikad
export. Tinkbara vidgade exportmarknaderiir Holland, Danmark och
ViisttysklandsamtEngland.
USA har kommit liingre iin vi i utvecklingen av AP-produkter. Den
amerikanskaenergidebatten,dtir presidentCarter iir en av de ivrigastepAdrivarna och mannenbakom den s k
CAFE-lagen,ger stor tillviixtpotential.
CAFE-lagenbetyder enkelt att bilarnas bensinforbrukninginom ett relativt kort tid skall siinkasradikalt. Det
kan ske genom tekniskt avancerade
konstruktioner eller genom traditionella konstruktioneri liittare material.
Det 6r hlir som plastenhar sin tillvtixtpotential. Den amerikanskabilindustrin rtiknar, trots de storavolymerdet
tir frigan om, inte med att tillverka
hela sitt behov i det egnalandet, utan
rdknarmed att fortslitta att kOpastora
kvantiteter frAn sina underleverantOrer.
6
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"Genom ett samgaendebedomsen slagkraftig enhet kunna skapas for att tillmotesgi
marknadensokade krav p5 avanceradteknologi och produktionsutrustning.Forutsdttningar oppnas ocksS for att pt specialomriden kunnagorainbrytningarp6 exportmarknader".

ordertalarsitt sprik. BSdaforetagenhadevar
for sig underminga 6r arbetatmed bl a produkter i armeradplast for transportindustrin
och forsvaretsamt inredningsdetaljer
av uretancellplast
till bilindustrin.

Bida foretagenhar ett avancerattekniskt
kunnandeoch kvalificeradmaskinellutrust56 angavsmilsdttningenfor samgiendet ning.
mellantvi av landetsstorstaplasttillverkare,
AB BoforsPlastmedanldggningar
i Tidaholm
Nu samlasdessa resurserunder samma
och Goteborg, Bell-Form, och Trelleborg- iigartak- BoforsPlast,en plastdivision
med
Plasti Ljungby. Fusionenblev realitetden 1 ca 1 000 anstdlldainom Bofors-koncernen,
maj 1978.
sektor Nobel. "Plastboforsarna"har blivit
dubbeltsEm6nga.
Bofors-Plast,med sammanlagt550 anstdllda iTidaholmoch Goteborg,hadefor 1977reEtt struktureringsarbete
har inletts - en
dovisaten omsdttningav 115mkr.Trelleborg- specialisering
i de olika foretagendr ofrSnplast, Ljungby,har 425anstdlldaoch en om- komligfor att n6 ett rationelltutnyttjandeav
sdttningunder1977av 70 mkr.
resurserna.
Bakgrundentill fusionenvar bl a m6lsdttpigdr. AviseradeforMBL-forhandlingar
ningen att skapa en mera konkurrenskraftig dndringarhar inte mottagitsreservationslost
enhet med en okad exportinriktning
och oka- av berordpersonal,
frdmstiTidaholm.
de mojlighetertill specialisering.
De senaste
Srensutvecklinghartydligtvisatatt den svenB-PILEN
6terkommer
isitt majnummer
med
ska marknadenvar for liten for tvi kvalifice- resultatetav forhandlingarnaoch personalradeforetaginomsammamarknadsomr6den.organisationernas
synp5 utgingenav dem.
Fallandekonjunkturer
och minskadesvenska

-frdgan

Hur piverkar fiirsvarsdebattenboforsarna?
Vi som iir fcirtroendevalda reagerar
ibland och resonerar om behov och
sysselsAttning,- och frigar oss: Vad
skall vi gOra om vi inte tillverkar fcirsvarsmateriel?
De politiska partiernaiir civerensom
att vi skall ha ett fcirsvar, och jag tror
att de flesta av medlemmarna anser det
ocks6.

Frigan iir svir att besvara.

Di iir det lika bra att vi fir gora fcirsvarsmaterielensjiilva. Min egen uppfattning iir att det inte fAr bli en sysselsiittningsfriga utan en behovsfriga.
Vi skall t ex inte ha B3LA fdr sysselsittningens skull utan fr6gan iir om vi
har behov av flygplanet.

Ingen av vira medlemmar har tagit
upp detta pd nigot mcite eller konferens eller kommit med synpunkter.

Betriiffande leveranser till utlandet
iir det regeringen som ger tillstind.
Man bcir vara fcirsiktig nAr man teck-

%qu

NilsNilssonFabriks
avd 250

nar nya avtal. Vad skulle hiinda med
Karlskoga som kommun om vi inte hade Bofors och fdrsvarsmaterieltillverkningen? Di mdste vi ha nigot annat att
tillverka, och att ta fram alternativproduktion gOrsinte over en natt.

Svenerik
Werner SIF
,T

for exporten, tror jag att Bofors-arbetaren har ett ganska si klart begrepp
om, vilket innebiir att leveranser till
krigfcirande lander stoppas.
Personligen anser jag att fciretaget
skulle visa stcirre vilja for alternativ
Frdgan har gjort mig medveten om sysselsiittninginom Bofors, men detta
att jag personligen nog inte har tiinkt
miste ske pi sikt. Jag iir medveten om
igenom det hiir med fcirsvarsmateriel att ndgon alternativ sysselsiittninginte
frdn s k "moraliska och etiska utgings- finns att hamta runt hdrnet. Fdrepunkter" utan jag har nog bara "jobtaget borde tillsiitta produktgrupper,
bat p6" en dag i taget. Jag tror inte att fdr att pi detta siitt visa sin vilja, ntir
jag iir ensam om att kiinna det si.
det giiller att i framtiden kunna fylla
vira
maskinverkstiider med nigon anFcir mig iir det uppenbart att vi i
produktion, iin den som finns i
nan
Karlskoga fOr avsevtird tid iir beroende
av vir forsvarsmaterielproduktion och dag.
Varfdr inte se over vilka produkter
export, men jag tir ocksi civertygad
om att det iir nddviindigt att vi siitter
som i dag importeras till Sverige, och
iging att utveckla nya civila affiirsom vi i Bofors kan utveckla och tillid6er. Vi miste fi en stcirre handlings- verka en del av dessa produkter till
beredskap infcir en eventuell iindrad konkurrenskraftiga priser.
instiillning till vapenexport bland viirlJag vill Einen gdng betona att detta
dens politiker.
iir i sA fall ett mycket lingsiktigt proJag tror diiremot inte att vi ska f0r- gram, som skulle kunna vara ett komplement till nuvarande produktion.
s6ka blanda civil och militar produktion inom samma organisation och
verkstiider - diirtill iir kundens krav
alltfdr olika.
Jag ska nog inte fcirscikauttala mig pd
SIF-tjtinstemannens viignar. Frigan
har inte diskuterats i nigon storre omfattning inom klubben, sAdebatten har
uppenbarligen fcirts mera utanfcir iin
innanfdr boforsportarna.

skoga och de anstiillda i Bofors samt
alla mindre verkstiider i Karlskoearegionen.
Jag iir overtygad om att fcirsvarsmaterieltillverkningen inte hdlls igAng
enbart av sysselsiittningsskiilutan fcir
att virt svenska fcirsvar behover produkterna.
Bofors civila produktion iir storre iin
fdrsvarsmaterieltillverkningen, men
jag skulle med gliidje se ytterligare civila produkter. Vi anstiillda i Bofors bcir
deltaga flitigare i forsvarsdebatten iin
vad vi gcir. Ser vi pi antalet intresserade, som kom till Folkets Hus niir det
hOlls en forsvarsdebatt den l3 januari,
ca 50, dd tycker jag att intresset iir allt
for svagt i en stad diir si minga iir beroende av Sektor Fcirsvars tillverknins.

Slutligen tycker jagatt boforsare ska
blanda sig i fcirsvarsdebattenmera och
inte lata andra fora den it oss.

GunnarRegestad
BoforsCF-avd
ErikOlsson
SALFavd 153
FrankKylvik/Metall
76
Jag tror att alla tir medvetna om, att vi
miste ha ett fdrsvar. Alla politiska
partier 6r eniga i den frigan. Niir vi nu
iir Overens om att ha ett fdrsvar, sA
skall vi ocksi tillverka fdrsvarsmateriel
sjtilva.
Bofors har en hdg teknologi, och de
produktionsmedel som erfordras.
Ett annat sktil fdr att tillverka fcirsvarsmateriel iir v6r svenska neutralitetspolitik. Vi iir inte beroende av
nigot annat land fdr att fi f0rsvarsmateriel. De restriktioner som finns
8

Min uppfattning om "hur boforsarna
piverkas av forsvarsdebatten" iir att
de fcirsvarar v6r tillverkning av fdrsvarsmateriel di de idag har stcirre
kunskap i frigan.

Frigan 6r svdr att besvara. Inom avd
finns det siikert skilda 6sikter. Att ge
ett svar som speglar en gemensam
stindpunkt frin avdelningsmedlemmarna iir omOjligt. Av denna anledning miste svaret bli subjektivt och
fir betraktas mer eller mindre som en
personlig reflexion.

Forsvarsdebatten av idag iir, enligt
min mening, nigot onyanserad. V6ra
Ntir Sveriges regering och riksdag ktira politiker anviinder liimpliga
har beslutat att vi skall ha ett fcirsvar, "fragment" ur fdrsvarsdebatten som
di bor vi ocksi tillverka fcirsvarsmate- tillhyggen att "trycka ner" politiska
motstindare. Den objektiva debatten,
riel inom landet i den min vi har kunskap och resurser.Dessutom b6r vi ex- grundad p6 fakta, har stdllts 6t sidan.
portera fcirsvarsmateriel till kOpare
Jag tror att en tryggad sysselstittsom uppfyller de krav som riksdagen ning kommer hdgt upp i prioritering
beslutat om.
fdr medlemmarna. Idag, i ett liige med
Jag upplever att de som fcir debatten stiindig ldgkonjunktur, iir det svart att
mot svensk fdrsvarsmaterieltillverk- byta arbete och flytta till ett annat
ning tir en liten grupp, som fdr ett fdretag. Man vet vad man har och
kraftigt stdd av massmedia.Om denna v6gar inte chansa.
grupps uppfattning, att skrota det reBofors har under seklensging byggt
guljiira fdrsvaret, skulle genomfdras upp en stor erfarenhet kring produksd fdr det stora konsekvenserfdr Karltion av fdrsvarsmateriel. Vdrt kun-
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nande iir av erk?intinternationellt hiig
klass.Kan man civerfOradetta "know
how" till en ny produktion? Det iir
tveksamt.
Den alternativa produktionen till
forsvarsmaterielstiiller stora krav pi
bdde arbetstagarc och organisation.
En sidan omdaning skulle kiinnas
otrygg fdr den enskildemedlemmen.
Nya krav och indrade arbetsuppgifter
kan vara frudtrerande.

Bofors civertar Jungner Instruments
optikverksamhet som sammanliiggs
med BAAB, Liding0. Ca 55 jungneranstiilldaberOrs.Samtligaerbjudsanstillning hosBAAB.

VPK:s riksdagsgrupp med partiledarenLars Vl/erneri spetsenbesdker
Bofors.
Bernt Rehnbergblir miistarei 1978
6rsNobelfiskemeden fingst pi 665gr.
Metalls representantskap
sammantrider. Frank Kylvik och Josef Larsson fir frirnyat fdrtroende. I MBL:s
teckenbildar Metall en Informationskommitt6.
Bofors stammerKemaNobel (Kema
Nord) vid vite av 100mkr att anvinda
namnetNobel ensamteller i kombination med annat ord. Registreringen
av
den 2l januari av firma Kema-Nobel
AB har enligt Bofors skett i strid med
firmalagen.

Si liinge det inte finns nigot beslut
pi nedliiggning av fdrsvarsmateriel- UVA startar forscik med flexibel
tillverkningenmAstevi jobba vidare. arbetstid.
Nigon kansketycker att det Ar att arNobel Chematurtecknarsin genom
beta med skygglappar.M6let, att till- tiderna stdrstaorder, som ar en fortprodukter,stir kvar. siittning pi den sk "Iran-ordern". I
verkahOgklassiga
Alternativet att endast producera Bofors itagande ingir nu ocksi hirdf6r export kan endastbetraktassom varan.
ett slagi luften. Dubbelmoral.
Per Ahlmark meddelaratt han avgir som partiledareoch liimnar politiken helt med motiveringenatt han
siitter barnen i friimsta rummet. Han
eftertriidsav Olu Ullsten.
En pyroteknisksatscivertiindsi NU
23,
Nobelverken, Signe Andersson Fdrs6k inleds med Personalbussar
AB Bofors. BoforsverkensanstSllda
/.a
skadas svirt. Hon avlidersenare.
kan nu 6ka kollektivt linda in till verkt
staden.
i
Industriminister,4sling besciker
NOHAB. Minga NOHAB-iter uttalar
muntligenoch skriftligen sina isikter
politik.
om regeringens
NOHAB varslar 325 anstiillda,225 arNytt
kontor
fOr FV:s administrabetare och 100 tjdnstemiin, om avsked
tion
bokstavligen
vtixer upp ur markp g a bristande orderinging.
en. Det nya husetddps i folkmun till
Brand i hiirdverkstaden i AndersVe!boa'.
torp. De anstanda gdr en mycket heBofors och Saab-Scania
bildar samdervird insats siviil i sldcknings, som
pi
arbetsbolag
robotomridet.
Fcireupprcijningsarbetet.
taget fdr namnet Bofors Missile CorOlyckstillbud i trotylgjuteriet, Nobel- poration.
VD blir Arne Hult tidigare
verken.
VD fOr BAAB.

mnffir

Du bforcare

na ffi<er

- nu kan Du ld-

i Botsberge+ Feft-

verkstaden och Kilsta.

SALF:are
Vir irsfest avhdllesl<irdagen den 3 mars kl 18.30i Folkets Hus, Kiillaren. Teckningslistafinns hos kontaktmiinnen.

UddeholmAB dvertar Bofors verktygsstdls tillverkning. UppgOrelsen,
som berOr65 anstiillda,dr en fullf0ljl-s.U10rs.l
ning av den strukturrationalisering
som inleddes1973,da UHB dvertog
Bofors tecknar kontrakt med Vietna- fOrsiiljningen
av Bofors stingstAl.
mesiskastatenom en projektstudiefOr
utbyggnad av Visaca-verket,ett av
landetsstilverk som pA sikt skall omvandlastill specialstdlverk.
Rivaran tir
krigsskrot.
LO och PTK triiffar, efter medling,
0verenskommelse
i avtalsfOrhandling- Arsredogdrelsen
visar att Bofors-konarnamedSAF.
cernenvarit "lyckligt lottad" trots en
Bofors Plast presenteraren ny pro- vissnedgAngi en tid, som av massmedukt somfOretagetkOptav norskaBel- dia betecknas som "bottenrekord"
ton. BTV skall efter nodviindigain- fdr svenskindustri.
vesteringartillverka fOnsterbigaroch
Fdrsdk med flexibelarbetstidinleds
karmar avsedda frir offentliga bygg- pi Dammbrokontoret.500 boforsare
nader. skolor osv.
deltar.
F-r
td^irvr

td,

I

Bolagsstiimmansom hills i Bofors
samlar rekorddeltagande. Lars-Erik
Thunholm viiljs till ny styrelseordf<irande efter TryggveHolm, som undanbett sig omval. Nya i styrelsenblir
landshovdingErik Huss (numeraindustriminister) och Erik Penser, ung
svenskbdrsmiiklaremed London som
hemadress.
CF, Civilingenj0rsfOrbundet,heller koncerntriff i Bofors.
SALFs, Sveriges Arbetsledarefdrbunds, medlemmari Bofors-koncernen samlasi Bofors.
Statsminister Thorbjdrn Ftilldin
"sliter med sig sj6lv". Skall han avgd
eller stanna? Han anser sig utsatt fcir
smutskastning.Sexdagar senaremeddelar han att han efter familjer6d bestiimtsig f6r att stannapi sin post.
Volvo presenterarplaner pi norskt
samarbete.
Bofors tecknar avtal om forvtirvet
av Trelleborg Plast i Ljungby. Koncernenoch plastdivisionenvdxer med
ca400anstillda.
Bofors Tidaholmsverkenhiller 0ppet hus fdr sina anst6lldasanfcirvanter.
1 300intresserade
kom, sig pi anl6ggningarna,drack kaffe och trivdes.
Faktoriet vid Bjdrkborn jdmnades
med marken. Vandaler hade dock
effektivt "pibcirjat" rivningen dessfcirinnan.Karlskoga MiljOv6rdsgrupp
ansersig "6verk0rda" och vissakulturivrare"grdter".

naturlig avgdng och vissa fOrtidspensioneringar.

Bjdrn Borg vinner Wimbledon fOr
tredjeiret i rad.
Viirldens forsta provrOrsbarnfdds i
Essoinvigernytt motorhotellvid Hytt- England.
isen. Debattenom Stadshotellets
vara
NOHAB tecknar kontrakt om vateller icke vara gdr vidare liksom dis- tenkraftsutbyggnad i Panama. Konkussionernaom vad NisseSAderholm traktet 5r ett samkontraktmed ASEA
egentligen
sagt.
och KvaernerBrug/A/S, Oslooch omfattar tre peltonturbiner.
LandshovdingHarald Aronsson inKarlskoga6r under nigra dagar inviger nya Ftiltverkstadenoch dekla- ternationellmotormetropol.Igen. VM
rerar att: "fdrsvarsmaterieltillverk- i Road RacingavgOrspi Gellerdsbanan.
ning, det skavi ha. Om inte vi tillverkVirnamo hiirdverkstadliiggsned fcir
ar sidant materielsi finns det andra att en minad senarecippnasi ny regi.
somgdr det".
Fyra tidigare Bofors-anstiillda flyttar
Tillkomsten av Fiiltverkstaden6r ett inte med till Anderstorp, dtir de be"praktexempel" pd hur samr6dskall rcirda erbjudits fortsatt boforsanstlillgi till siiger sivdl fack som fdretags- ning utan driververkstadenvidare.
ledning. 150 boforsare fir ny arbetsplats, som tekniskt och arbetsmiljc!miissigt mycket viil motsvarar de krav
somidag kan stiillas.
Bofors Musikkir hOgtidlighnller
sitt
60-irsjubileumoch gdr en jubileumsturn6 i Amerika. Kdren g0r, som alltid, bra ifrin sig och sprider fin reklam f6r fdretaget,fdr Karlskoga,Sverige och sig sjiilva. 90 boforsarereseri
det storalandetunder l7 dagar.

Arets koncernmiisterskap
i- golf avgOrs i Eskilstuna. Bofors-Akers iir
Alfred Nobel har "lintligen" kom- virdfciretag.
mit pi plats.Med hjiilp av 10 000kr ur
Sektor Nobels finkemikalieavdelfdrre bruksdisponentenSvene R:son ning samlarsina internationellarepreSohlmans fond fir bysten en sockel sentantertill agenttrdff i Karlskoga.
NF redovisarfint resultatbl a en rysk
och en centralplaceringpi Torget.
Jiirnbruksf0rbundet viiljer Claes- order.
Ulri k l4tinberg,till ordf<irande.
Sektor FOrsvarsmateriel
f6r i hird
Argentina vinner VM i fotboll. Fikonkurrensav svenskafOrsvareti upp- nalen spelas mellan vtirdlandet och
gift att utfora en systemstudiefOr en Holland. Argentinavinnermed3-1.
ny l6tt pansarvernsrobot.
NOHAB tecknar en isliindsk order
Karlskoga och Bofors 6r centrum pd dieselgeneratorer
till tvi bostadsfor vetenskapensintresse. 3O-talet plattformar pi oljefiilten. Arendalsforskare frin hela viirlden samlas i varvettir kdpare.
Bofors fcir att under sju dagar diskutera "Det senasteom den tidiga m6nUVA hemf6r en rysk order pi 37
niskan". Deras Majestiiter konung
innerslipmaskiner
till ett v6rde av 20
Carl XIV Gustaf och drottning Silvia
besciker Karlskoga fci'r att dekorera mkr.
doktor Mary Leakey, Kenya, med LinSJ bestbller15 dieselelektriska
lok
n6medaljenav fcirstagraden.
hos NOHAB med option pi ytterAkers aviserarpersonalnedskiirning- ligare20lok.
ar.25-30 befattningarskall bort. Inga
Bofors-Akers har problem. F0revarsel om fristiillningar ltiggs. Redu- tagsledningenpresenteraren "sv6ngceringenberiiknas kunna ske genom remsbudget".
10

Den l0 uppleverSJ sin svartastedag.
I Ostersundkolliderar ett godstig oJh
en rtilsbuss.Nio personerskadas.Senare pi dagenspdrarett pendeltig ur
vid Esl0v, tre personerdodas och tio
skadas.
Piven Paul VI avliderefter en hjiirtattack.
C-U Winberg inviger Karlskoga
Golfuanavid Brickegirden.
Brand i Tidaholmsverkens
Holmenverkstad. Brandhiirden lokaliseras
efter ett relativt besviirligtarbetetill en
utsugningsanordningi ventilationssystemet.
Olycksh?indelse
i Nobelverken.ArbetarenAlf Ek fdr allvarliga mjukdelsskador dA en patronhylsaexploderar
under plundring. Huvudskyddsombudet Sven Nordwall hiivdar att det
arbetet tidigare stoppats av honom.
Polisutredninginleds.
Till ny VD fdr BAAB utses S/rre
Nyberg tidigare chef f6r Militirradiosektioneni fdretaget.

Nu kan boforsarna l6na bOcker pi
jobbet. Biblioteketstartar arbetsplatsutlAning i BoAsbergetoch Fiiltverkstaden.

Fabriks avd 25 6r viirdar fdr 6rets
svenskaspriingiimneskonferens.
RacerfdrarenRonnie Peterssonomkommer av de skador han idrog sig i
en krock pi Monzabanani Milano.
RiksdagsmannenAnders Wijk lamnar politiken fOr att bli chef fcir Rrida
Korset.
Muhammed Ali dtertar VM-titeln i
tungviktsboxning.
Piven Johannes Paulus avlider.
Polske kardinalen Karol Wojtylc vtiljs
till ny pive.
NOHAB tecknar order med Stena
Line om dieselmotorerfOr 30 mkr.
NOHAB varslarigen, den hdr gingen berdrs 240 anstiillda, 130 arbetare
och ll0 tjiinstemiin. Orsakeniir, liksom fdrra gingen, bristandeorderinging och beliiggning. NOHAB har
diirmed bantatsmed ca I 000 anstbllda.
KinasjiirnvdgsministerbescikerNOHAB.

Gunnar Regestad blir ny CF-ordforande. Jan-Erik Averds, avgdende
avd.ordforande,stannarkvar somCFrepresentant
i bolagsstyrelsen.
Koncernensdelirsrapport visar att
den externafaktureringenfrir 1978beriiknascikamed425mkr.
Norge kOper Robot 70. Ordern 6r
en inbrytning pd NATO-marknaden.
Ordersummanlyderpi 20 mkr.
Slitdelsavdelningeninom sektor
Stil gciren inbrytningpi denjapanska
marknaden.Bofors iecknar kontrakt,
i en knivskarp konkurrens, om leverans av kvarninfordring till Japans
stcirstacementindustri.
NOHAB och finska Wiirtsiliikoncernen offentliggrir sina samarbetsplaner.NOHAB delasi tvi enheterNOHAB och NOHAB DIESEL. Avtalet triideri kraft vid irsskiftet. Yngve
Nordqvist blir VD i det nya f6retaget.
Aktiekapitaleti det nya fdretagetblir
40 mkr. Bofors innehar49 0/oav aktierna ochWiirtsil?i5l 90.

Ny koncernmastarei tennis blir
Gunnar Osle4 RK 6. Viirdfciretaget Inom plastdivisionen inleds omf0r mdsterskapet,
iir BTV.
struktureringenav BTV och Ljungbyfabriken.45 personerber0rs.
ja
Vattendomstolenstiger till Bofors
fdrslagtill losningfdr centralreningsDe lokala f0rhandlingarnamellan
anliiggning fOr avloppsvatten frin Metall 76-anoch Bofors strandar.
Kilsta-verken.En snart 20-Arig proRegeringen
Fiilldin avgir. Tre-particessgir ddrmedmot sitt slut.
politikensprickerpi energifrigan.
Annu en avtalsuppgdrelse
medUHB
Lennart Ljung blir ny OverbefiilAB Bofors-AkersmarknadsforUHBs havare efter S/lg Synnergrensom avsnabbstilsvalsar
frin SoderforsAB.
gdr med pension.Han tilltriider senare
Svenskaf6rsvaretkdper Bofors lys- en befattninginom hovfOrvaltningen.
system Lyran. Ordersumman iir 30
Pi grund av bristandeordering6ng
mkr.
i gjuteriet,trots tidigare omstruktureringar, miste 20 man av ll0 anst6llda
omplaceras.
BTV delar ut rekordstorbekining i
sin fdrslagsverksamhet
till GostaBergvall
och
Stig
Nordlander.
De delar pi
Bofors-sektorerna
Fdrsvarsmateriel
17
800
kr
fdr
sitt
fdrslag
som
ledertill
och Nobel inviger Bofors under senare
6r tvi stdrsta satsningar - en krutfab- inbesparingav monomenvid gjutning
rik, som iir byggd enligt helt ny tek4o- av acrylplast.
Haubitz 77 iir nl ute pi fcirbanden.
logi, och ett sprangamnesgjuteri, som
iir helt fjiirrstyrt. Divarande fdrsvars- ,A'9i Kristinehamniir fcirstaregemente
ministern Eric Krdnmark flrrattar in- somprovskjuterpjiisen.Det skerinfor
vigningen i nirvaro av en rad inbjudna en rad inbjudnagiister.

150arbetarevid Akers strejkarsamma dag som man d?ir samlastill bolagsstiimmafor Akers. Missndje med
ldnernaoch ldneskillnaderuppgesvara
orsaken.
Bofors transportarbetarestrejkar.
Kollegornai Kilsta anslutersig. Missnoje med ldnerna och uteblivna fOrhandlingsresultat
uppgesav de strejkande vara orsaken. Som mest deltar
150anstiilldai dentre och en halv dagar linga "konflikten",
Linjeflyg sinker sina biljettpriser
kraftigt. Afftirsflyget blir folkflyg.
Osterrikesfolk siger i folkomr6stning nej till kiirnkraft.
Kyrkornasekumeniskaveckainleds.
Tema6r Sveriges
fcirsvarspolitik.
Sverigehar kdttrealisation.Landets
"kOttberg" har blivit fdr stort.
Novemberblir nigot av veteranernas minad. Sektor Forsvarsmateriel
inlederraden av veteranfester.F-arna
samlastill hdgtidligoch gemytligsamvaro pi restaurang Wictoria. Stalmiinnenoch kvinnornatar sinarespektive med sig till restaurangKbllaren
fclr likaledestrevlig fest.
Kviillspressendeklarerar stort att
Bofors dumpar gift. Bofors bekriiftar
dumpningensom skeddefor 16 ir sedan, liingt innan 70-taletsmiljdmedvetenhet.Dumpningengjordes i tjiirnen Risgripensom saknar avlopp till
andravattendragoch som liggerpA inhtignatomride pi Bofors Skjutfiilt.
Ett rcikmoln orsakat av liickagepi
en tankvagn vid Nobelverken,liigger
en dimridi civerFilipstadsviigen.
Karlskoga Miljdv6rdsgruppkrtiver "kolla
Bofors".
Overlakaren vid Karlskoga lasaretts psykiatriska klinik Sten Widhe
anmiiler fyra sjiilvmordsfcirsdkbland
anstdlldapd Nobelverkentill Arbetarskyddsstyrelsen,berdttar tidskriften
Arbetsmilj0.

giister.
I bida anldggningarna har sdkerhets- och arbetsmiljOaspekten getts
mycket hog prioritet.
LIAB, koncernens lindesbergsdotter, n6r mogen 6lder - 25 ir.
SALF hiller kongress. 56 gor ocksi
SIF.
Ett minnesmirke fAr vika fOr siikerheten. Hirdtornet rivs.

Sektor Nobel hdller Oppethus. I 500
personerkom fcir att titta pi fabriken
och lyssnapAinformation om sektorn.
Sdviil fdretagsledningsom sektorledning och fackligarepresentanter
fanns
pd platsfOratt svarapi fr6gor.

Vid den traditionellamedaljfestendekoreradesinte mindre iin 20 trotjiinare
fdr 50 Ars ansttillninginom fOretaget.
GundeJohanssoner gast. SaraDovidsson, DS, framfOr jubilarernas tack.
Hennestal blir mycketbejublat.
De ortsgemensamma enheterna,
direktionen och anliggningsavdelningen tackar sina veteranervid en
festlighetpi BoforsHotell.
ll

Sammaplats men en annan dag vtilKockums varv <ivertas av staten
jer SektorNobel fOr att tacka sina ve- som kOperaktierna fdr I krona styck.
teraner.
Hovet meddelaratt kungaparetv6nSamtalenmed japanska Sumitomo tar sitt andrabarn.
Metals, om ett ev samarbete inom
Nobelfestligheter begis traditionssmide,avbryts.Sumitomotackarnej.
enligti Stockholmoch Oslo.
Flitiga frirslagssttillarbbelOnasmed
vaser och Bofors aktier. FOr frirsta
gingen finns en kvinna med bland vasriddarna, Anita Hillerstrdm, VE.
Karl-Axel Wernhoff avgir som ord- Ny statistik SIA
fdrandefOr Forslagskommitt6n.
hjiilper arbetarskyddet
Fabriks25 och Bofors enasi avtals- satsa rett
fOrhandlingar.Uppgrirelsenis ocksd Drygt 200 minniskor dddas, cirka
mellan Metall och fdretaget.
2 000 blir invalider och omkring
Bofors d6ms att betala 100000 kr 150000skadasvarjedr i sinaarbeten.
i b0ter till SAF fOr att ha dverskridit
Den I januari 1979inf<irdesett helt
det centralaavtaletsgriinser.
nytt systemfOr registreringav skador
SALF bestlmmer sig f6r att lamna pi arbetsplatserna, InformationssyTCO. Forbundet kiinner sig "civer- stemetom arbetsskador
(ISA).
kOrt" av TCO-S och KTK, KommunalISA ska ge underlag frir en detaljetj?instemannakartellen.Uttriidet ber0r
inte SALF:s medlemskapi PTK, Pri- rad arbetsskadestatistiksom ska gcira
det mtijligt att fOrebyggaolyckor och
vattj trnstemannakartellen.
arbetssjukdomar
battre6n nu.
Arbetarna vid Holmen-verkstaden
inom BTV strejkar. Strejken?iren deTanken iir att med hjilp av erfarenmonstrationav missndjegentemotde heterna frin intriffade skador f6rfdrhandlingar om hopstrukturering hindra nva.
medLjungbyfabrikensompigAr.

Kinesiskt
bescikp6
NOHAB

En delegationexperterinom den grafiska branschenfrin Folkrepubliken
Kina har gjort en minadsling studieresai Vtisteuropa.De gdstadebl a AB
BOFORS-NOHABden29j anuari.
Delegationenleds av Wang Yi, som
iir ordfcirandefOr Kinas grafiska industri. Shanghaisgrafiska forskningsinstitut representeras
av Chou-Shoupeng.
Vid besdketmottogsgilsternabland
annat av foretagets nye VD, Harald
Vidr i Boforsmycketmanaom att Du som vill byggavidarepEden erfarenhet Hugoson, som visade monteringsarDu skaffatDig under nSgra(kanskeminga) 6r pi n6gonenhet i foretaget betetmed en stdrretidningsoffsetpress
och en mindre offsetpressavsedd frir
skallf5 mojlighettill vidareutbildning.
tryckning av veckotidningar och kataDu kan nu anmdlaDitt intressefor att deltai en testsom vi skallgenomfora loger.
tillsammansmed PA-rEdet.Let inte detta avskriickaDig, eftersomen sidan
Delegationen
informeradesingdende
test evenhjSlperDig avgoraom Du dr bereddatt ge Dig in i vir arbetsledar- om de olika presstypersom tillverkas
utbildning.
avNOHAB.
De lingvtiga gasterna kiinde till
Kursenbedrivsav vir egen utbildningsavdelning
i samarbetemed komNOHAB:s Colormatic-press
som trycmunalavuxenutbildningen
och korspi s k deladtid, dvs halvatidendr betald ker De Telegraaf, Hollands stcirsta
arbetstidoch den andra hdlftengir pA fritid. Naturligtvisst6r vi for ldro- dagligatidning.
medelskostnaderna.
Den kinesiskaindustrinstir i begynnelsen av ett intensivt utvecklingsDu som erbjudsdelta i kursenkan inte garanterasarbetsledarbefattning
skedeoch den grafiskasektornvantas
ellerliknandeefteravslutadkurs,men Dinachanserokarju vdsentligt.
bli en av de branschersom kommeratt
bli fdrem6l fcir upprustning. En viss
Testeniiger rum underv6renoch vi riiknarmed att ldmnabeskedom vilka
uppfattning kan man fi om denna
somantagitsunderjuni m6nad.
branschsstorlek i Kina, niir man h6r
att liirobOcker trycks i upplagor om
Kursenstartari septemberoch p6gir sedani3 terminerom Du har grund100miljoner exemplar,vilket kan j6mskolekompetens,
annars5 terminer.
fOrasmed upplagorna i vdrt land som
uppgir till 100000exemplar.
Anmiilangor Du pE blankettsom finnsp5 Din personalavd,
hos Din avdelPi delegationensvidare fiird besOkningschef,tidskrivare
ellerhosOPU.
tes Boris Tidnings Tryckeri, diir den
nyinstallerade Lithomatic offsetpresSdndanmdlantill Din personalavdlening
senast79-03-15.
senstuderades
ingiende.
En friljd av besoketvanhs bli fortNiirmareupplysningar
kan Du f6 av Ulla pi OPU,tfn 3696.
sattakontakter.

ArbetsledarutbiIdning
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PR'NAJNf
Motionera med

B-PILEN oeh KORPEN
Motionera pi egen hand ellertillsammansmed
Dina arbetskamrater.Skriv gdrna och berdtta
om just Din (Eralfavoritaktiviteter.Mdt viren
1979under mottot "PRIMA LM en aktiv koncern"
STARTKORT
DELTAGARE

Siigiatill

Namn

PR/iTTALNf

Adress

med

Telefon
I

Anst.nrlforetag
I

I
I

AKTTVNETST'PS
Cyklatilloch fr6n jobbet, promenera,simma
sommarentill motes,gymnastik,badminton,
golf, skogsvandringar(bdrplockning)bowlin gm m .

I

Ar Du ny motiondr,borja lugnt i Din egen
takt.

I
I
I
I

Talamed Korpenndrdet gdllermotion.

I

I
I
I
I
I

ltl
ltt

-tL

vv

B-PTLEN
och

KORPEN
Ndstanallaalternativfor fritidendr bdttredn
slotittandeframforTV:n. Engagerade,
aktiva
mdnniskorsom gor n6got dr de som fir ut
mestav tillvaron.Lit ossse till att det blir fler
av den sorten,och att Du bliren av dem som
sdgerja tiff ett PRIMA LlV.
Och Du, planerain nigra halvtimmari veckan for den motionsformsom passarDlG.
Notera dem pd detta startkort st har Du
chans att vinna en weekendresafor tv6 till
Helsingfors
och m6ngaandrapriser.

t;

E

o
-c
Y

Vg. vtnd

Gemensammotionsdrive B-PILEN- KORPEN
Du har sdkertminga gdngertdnkt pi hissen,tag cykelnistdlletfor bilenvid t ex sociier, godis, chips, ostb6gar
det hdr med motionsidrott. Du har korta forflyttningar.Det finns minga ow. Lit mellanm6len
best6av exempelsdkert ocksS forsokt att dta rdtt, bl a tillfiillen att ge kroppen den vardags- visfrukt istSlletfor kaffebrod.
for att h6llaviktenvid den normala.
motionsom den dr avseddfor.
Gor inte det hdr med kost och moPassa pd nu, for hiir kommer en
PlaneraDin fritid s5 att Du fir nigra
chansatt tillsammansmed ovrigabo- halvtimmari vecka till regelbunden tion svdrt, framfor allt fir vi inte bli
nigra fanatiker.
forsare i koncernen"sl6 ett slag" for motion.
PRIMA LIV under 1979 och i framVi vill bara uppmuntratill lite mera
Var vaksampi vikten,overviktskilon
tiden. En nySrsforesatss6 god som kommeriblandldtt.
vardagsmotionoch en okad medvetenn6gonannan.
Minska pi det som vi inte behover het i matvanorna.
B-PILENoch KORPENsamarbetar och som ocks6 kostar mycket pengar
under viren i en motionsdriveddr alla
i koncernenkan varamed.
Tag nu inte dettafor dramatiskt!
Starta sjdlv eller tala med arbetskamraterom att bildamotionsgrupper!
Det dr vetenskapligt bevisat att motion dr bra fiir den personliga
Vtilj den motionsform som passar
trevnaden. Man mir bdttre, fir ocksi en konditionsreservatt ta till
just Dig!
vid eventuellsjukdom eller rdtt och sl5tt, vardagssysslornablir inte
si betungande. Det blir kraft och gliidje 6ver till en rikare fritid.
Men kom ihig - 5r Du nyborjares6
Motionsidrott er ett trevligt sett att umgis p5. Det gdller Dig sjai|vstarta fdrsiktigt for att undvika trdom Du vill starta. Har Du vdl startat s6 kommer ocksi regelbundenningsvdrkeller andra otrevligasaker.
heten. Tiirs vi sdga att en harmonisk miinniska dr en fin sak i det
Viskallha trevligttillsammans
och inte
fiirebyggande miljiiarbetet? Vi mdnniskor styrs menga ginger av
kdnnadet hdr med motionsidrottsom
olika behov, kommer man bara 6ver den fiirsta triiskeln s6 tror jag
en belastningellerett offer.
ocks6 man blir drabbad av motionsidrottsbehovetoch dl har man
Hdr nSgratips till att borja med for
ocksi skapat ett behov som bide en sj?ilv,ens fiiretag och samatt mi bdttre:
hiillet har nytta av.
Forsokatt fi n6gonform av aktivitet/
Bertil "Ndcken" Johansson
dag. T ex anviind trappan i stSlletfor

Nigratankar:Varformotion?

Ndr Du deltagit;minst tio av 15 mojligamotionstillfdllenberaftigar det dig att deltaga
i utlottningen av weekendresanfor tve till
Helsingfors.

AKT'VNETER
DATUM

AKTIVITET

SlGNATUR

Du 5r vSlkommentill Korpensalla arrangemang. OnskarDu motionerape egen hand,
sAgrir det.
Lit n6gon korpfunktiondreller anhorigsigneradin aktivitet.
Startkortetskallvara Korpentillhandasenast
den8/6 1979.
KARLSKOGA KORPEN
Kyrkotorpsgatan 3
691 00
KARLSKOGA

Upplysningarfer Du pt tel. il)O13.

I

I

PRIMA LIV i en aktiv konern
Nu har Du chansen att motionera med BPriserna iir individuella. Fiirsta priset,
PILEN och KORPEN.Du har miijlighet att som dras bland samtliga insdnda startkort,
visa att just Ditt Bofors-fiiletag dr koncer- 5r en veckoslutsresa fiir Wt personer till
nens mest aktiva. Och Du kan vinna priser. Helsingfors, den vita staden ddr vdst och
iist miits. Ddrutiiver utlottas bland den inB-PILEN genomfiir under vlren i samsdnda startkorten ett antal priser, hur mlnga
arrangemang med KORPEN en motionsberor pt hur aktiva Ni iir.
drive. Boforsare pd samtliga koncernfiiretag kan vara med. Din insats lir 10 30 minuters motionspass.
Vdlkommentill en aktiv v6r undermottot'?RIMA UV i n *tiv konwn".
Motionerapi egenhandelleri grupper av arbetskamrater.Fantasinhar
hdr mojlighetatt floda fritt.
Fiir varje boforsaresom siinder in
sitt startkort med tio signerademotionstillfdllen,varavtre skallvara korparrangemang.(Din korpforeningstdmplar v6rt startkort) f<ireden 8 juni, fir
Ditt fdretag ett antal podng. Podngen
for varje insdnt startkort berdknasp6
antaletanstdlldai just Ditt f6retagden
31 december1978i proportiontill antalet anstdlldai Bofors, Karlskoga,vid
sammadatum. Det betyderatt Boforsi
Karlskoga,som redovisade8 146 anstdllda, fir en podng for var och en
som skickarin godkdntstartkort.
For att inte prisernaskallfordelasordttvist ger startkortenolika mdngapodng
beroendepi hur mdngaanstSllda
Nidr
pi Ditt Bofors-foretag.
NOHAB DIESEL,med totalt 1 518anstSflda, lilr 5,4 podngfor varjestartkort
med
osv. De mindre Bofors-enheterna
mindredn 25 anstdllda,kan ha svirighet att hitta en Korpforening,varfor
vi hdr kommeratt vara nigot liberalare
i kravet pA minst tre korpsignerade
motionstillfdllen.
Det 6r enkeltatt delta. Du motionerarvid minst 10tillfiillenunderminst30
minuter.
elleren
Enanhorig,en arbetskamrat
korpfunktiondr, om Du motionerar
med Korpen, intygar att Du uppfyllt
det kravet genom att skriva pi Ditt
startkort,som Du fir hdri B-PlLEN.
Minst tre av de 10 gingerna srall
signerasav Korpen.Det dr ju ett sam.
arrangemang.

Ndr Du genomfortde 10 gingerna
Kvoteringen5r gjordfor att ni hyggskickarDu Ditt startkorttill
lig rdttvisavid maximalaktivitet bland
vira boforsare.Det finns O4priseratt
Karlskoga Korpen
tiivla om fcirutomFinlands-resan.
Hur
m6nga
gi
p5
som
skall
5t
beror
Er.
Sd
Kyrkotorpsgatan 3
5n en gdng,l6t v6ren1979bli en aktiv
691OOKARLSKOGA
Bofors-v6r!
For varje 1 000 po6ng utdelas ett
pris. Podngberdkningensker s5 att
varje boforsarei Karlskoga,som skickar in ett godkdnt startkort, ger sitt
foretag 1 podng. I Karlskogafinns
8 145boforsare.

Karlskoga
Nohab,inkl Nohab-Diesel
BTV och Bell-Form
Akers
UVA
BAAB
Liungby
Liab, Larsbo,Wikers, Nybro,
Anderstorp, Mora, Giiteborg,
Malmii och Sundsvall.......

1 podng/startkort
5,4 podng/startkort
11,3 podng/startkort
18,3 podng/startkort
?5,7 poilng/startkort
20,3 podng/startkort
20,3 po6ng/startkort
20,5 podng/staftkort

I Nobelstrakter...
Fortredje6reti radgir vi

''NOBELTRAM PE
reserveraredannu den 1 april
ftir familiepromenad
ddr kan Du samla podngfri r
"PR I M A -L M

en aktiv kon Gern " *o,0o,".!11'l",l,Tl"to,o

Utnyttja BERGSLAGSLEDEN!
Ta bussfrin Karlskogatill Kilsbergen,
sondagar.Specialprospektoch kartafinns bl a pi kommunenslnformationskontor
och hos Friluftsfrdmjandet

Dagsigen fcir Koncernm6sterskap
i GOLF3Ojuni
Vi trdffas i Boforsfor att spelap5 KarlskogaGolfbana.
Tdvlingenspelassom 18 h6ls podngbogeyoch Open.
Anmdlangorestill: Toivo Blixt, PUA, Bertil Book, FAE-2,
Anders Rykfors, NC, Hans Magnusson,NCT, och Rune
Persson,NY.

Doruar- svagaste ldnken
i brandskyddskedian
Branden borjade i en papperskorg
under roulettebordet.En gdst i foaj6n upptticktebrandenoch fick snabbt
tag i en handbrandsldckare,
vilken han
StefanBergstrAmtir brandingendock inte lyckadesuilAsa.
jdr i Bofors. Han kommer att
Branden fick mycket snabbt fiiste
underden htir vinjetten "Brandoch glistenflydde "hals Overhuvud"
skyddskommittdn informeror"
och med hjiilp av handbrandsldckaren
dd och dd ge goda rdd i brandsom tillhyggetog han sig ut pi gatan.
Dennegjorde,av okunnighet,ett Odesskyddsfrdgor.
digert misstag. Han stiingde inte ddrren till rouletterummet.Hade denna
d6rr varit eller blivit stiingd hade denna brand stannat vid ett brandtillbud,
M a n k a n m6 n g a g i n g e r u p p Samtliga ovanndmnda krav kan sombrandkiren mycketliitt hadekunklara. Istillet f0rbyttes r6dande
leva att det fiirebyggande man enligt arbetsmiljdlagen hiinfcira nat
studentgliidje
till en av de stOrsta
brandfiirsvaret stdller oniidigt till " en sundoch siker arbetsmiljO". brandtragedieri Sverigeshistoria, dilr
Ett mycket stort antal brilnder har man kan liisa i facit:
stora krav pi att branddiirspridit
sig och blivit storbriindergenrar och andra diirrar i brandom att branddcirrarldmnats Oppna, o av 150giisterrtiddadesig ca 100 ut
avskiljande vdggpartier skall varit trasiga, haft fdr liten motstindspd egenhand eller med hjiilp av hovara stdngda.
kraft eller varit otillrtickliga pi annat
telletspersonalgenomn6dutg6ngar
Allt fiir ofta finner man satt.
och fOnster

diirrar uppstdllda med trdkilar.
Man kan kanske ocksi
Brandfii rsvarsko m m itt6n i nfo rm erar
tycka att det verkar smSaktigt att man inte flr placera
hyllor, skip eller andra miibBrandddrreniir en del i ett system o 30 personerriiddadesav brandkirler i korridorer, som till synes
f0r
sektionering,utrymning och anensrOkdykare,vilka gjorde en mycverkar breda nog ftir dndagreppvid brand. Man miste alltsetillket fin insats.
m6 l e t .
seatt brandddrrarnaiir funktionsdug- o
F0rklaring till ovanndmnda krav 6r
mycketenkel.
- Att ge mtinniskanen 6rlig chansatt
ta sig ut ur en ev brinnandebyggnad.
- Att gebrandpersonalen 6rlig chans
att sldckaen ev brand utan risk fOr
egetliv.
Svenskbyggnadsstadga
tar fasta pa
detta genom att i SZENSr BYGGNORM inleda kapitel 37 med kravet
pi AtgtirderfOr att:
a) fOrebyggauppkomst av brand
b) mojliggOra trygg utrymning vid
brand
c) minska risken fcir spridningav
brand
d) underlitta sliickningav brand.

liga ochinte iir blockerade.
I ovanniimndaavsnitt belysesvilka
krav som fOreliggeroch varfOr dessa
krav 6r stillda.
Vad iir di orsaken till att dOrrarna
inte fungerarsomde skall?
En av de storstaorsakernakan h6nf<irastill att de 6r ett hinder fOr den
normala verksamheten.
En annan orsak iir att mtinniskanav naturen6r lat,
vilket innebir att hon inte stiinger en
dOrr som det synbarligen inte finns
vid en
skiil att stlinga.Konsekvenserna
ev brand har man inte funderat Over.
Man 6r alltsi inte motiverad.
Ett tragiskt exempelpi vilka konsekvenser
en 0ppenbranddOrrkan ge
iir brandenjuni 1978pd Statti Bords.

20 personerblev offer fcir l6gor och
rcik. Av dessablev fyra kvinnor och
tre min instiingdapi resp toaletter
p g a ett inrasattak som blockerade
de bAda utgingsd0rrarna.Tilnk er
in i situationen- hjiilpl0st instdngd
pi en toalett, d6r rOkentringer in
och saktakviiver dig till dcids.
Tio personerhittades ett steg frin
rdddningen,nimligen alldelesinnanfdr ett fOnsterpi andra vdningen,varifrin man med ltitthet skulle kunna
klittra ut pi underliggande
tak. Dessa
tio personer var redan pd sin vig ut
mot raddningen si omt0cknade av
r0ken att de inte klaradeav att "spr6nga
milsnOret".
Detta hotelletsdiliga brandskydd6r
inget unikt idag. Man kan hitta motsvarandeutrymningsproblemrunt oml3
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Man hode anordnat ett roulettebord i ett utrymme metlonfoajdn och en intilliggande taverna (2 pd
bilden).
Detta-utrymme lungerade som en andro utrymningsvdg till tavernon (NODUTGAN1.
inte diskuterut med brandmyndigheten om placeringen av roulettebordet.

Man hade

Ddrrorno (markerade I och 2 pd bilden) var utlArdo i brandteknisk klossB 30, vilket innebdr att
d0rrarna var utfdrdo ov brdnnbart moteriel och skutte stoppa mot brond i 30 minuter, Dessostod
dppna och hode ocksd mycket vdl kunnat giort det om magnethdllare med rnkdetektor hode varit
monterade, sil att de hadestdngtsoutomatiskt vid rdkutveckling.

kring oss. FOr det mesta handlar det
OM OPPNA BRANDDdRRAR d V S
lite eftertanke och omtanke, si kan
ytterligaretragedierundvikas.
Man bor alltsi beaktafciljande:
_ BRANDDONNIN SKALL ITAL.
LAS STANGDA
_ GAR INTE DETTA PA GRUND
AV PRODUKTIONSKRAV ELLER ANDRA GODTAGBARA
SKAL SKALL DENNA DORR
FORSESMED AUTOMATIK SA
ATT DORREN STANGES VID
BRANDTILLBUD.

Under 5r 1978har anstdllda i
Bofors Karlskoga, arbetare
och tienstemdn, inom ramen
fiir
fiirslagsverksamheten
ldmnat in tO9 fiirslag till bediimning varav 286 beliinats
med tillsammans 687 848 kr.
Det dr en iikning med 21 beliinade fiirslag och 204 16bkr.
Aterigen rekordsiffror sett
siviil till antalet inldmnade
fdrslag som utdelade beliiningar.
I beliining fiir fiirslag inlEmnade av manadsavliinad
personal har utdelats 268 670
kr och fiir fiirslag inldmnade
av
personal
timavliinad
419 175kr.
Okningen av antatet inl6mnade f6rslag fiirdelar sig relativt lika iiver samtliga sektorer. Okningen i kronor rdknat koncentrerar sig till sektor Nobel - ett av de sammanlagt sex fiirslag som inldmnatsav sektorns manadsavliinade personal har beliinats med 110Ofi) kr. Fiirslagsstdllarenhar undanbett
sig all uppmdrksamhetvilket
hdrmed respekteras.

rymma it tvi he[ "TVA AV VARANDRA OBEROENDE UTRYMNINGSVAGAR", d v s blir du stoppad av brand och rOk 6t ett hill skall
du kunna finna en alternativ utrymningsvdg.Ta ddrfOr fOr vana att alltid
fOrvissadig om vilka mrijligheterdu
har att ta dig ut.
Observera att ALDRIG BETRAKTA EN HISS SOM UTRYMNINGSUAG. Oet kan vid brand mycket viil
bli strOml<istoch dd 6r du lika hjiilp[0s som de stackarsmbnniskorpe toa- En annan rekordstor bel0ning
96r till
letternapA Statt i Boris den l0 juni Allan Jansson, VN 5, som linnu
s6
1978.
liinge erhillit ett fOrskott pi 50 000 kr
Evakuering av en brinnande byggfOr fdrslag till l0sning av passningsnad bygger pd att du skall kunna utproblemeni roderhusetpARBS70.
l4

I genomsnitt har varje berikningsbart fOrslag belcinatsmed 2 396 kr, en
Okning sedan 1977 med 289 kr. Men
di bOr iin en ging uppm?irksammas
det rekordbeldnade N-fdrslaget, varfflr 1977 irs genomsnitt 2 007 kr per
f0rslag tir mera realistiskt.
Av de utdelade belciningarna, sammanlagt 687 845 kr, har
- 314 820 edtt till anstiillda inom
sektor F fcir 144 beldnade fdrslag.
- 142 825 kr till anstiillda inom sektor N och O och R for 58 belOnade
fOrslag
- 230 200 kr till anstiillda inom sektor S for 84 beldnade fOrslag.
- Att l6mna fdrslag innebiir ett
arbetsangagemang som gdr arbetet
innehillsrikt och meningsfullt, dvs ger
god arbetstillfredsstiillelse, sa CarlAxel Wernhoff i sitt tal till de flitiga
fdrslagsstillarna vid 1978 6rs "vasfest".
Han hade strax innan pimint om
att avtalet fdr fdrslagsverksamheten
befunnits verka si bra att en revidering av giillande regler fAr ansti ?innu
en tid, detta trots att grundavtalet,
1948 6rs fdretagsniimndsavtal, nu omprOvatsi MBl-andan.
- Arbetslivets innehdll och diirmed
sammanhiingande frigor har till en del
fitt svar i en vdl fungerande fdrslagsverksamhet, menade han. Kanske iir
senare 6rs Okade intresse bl a en bekriiftelse pi det.
For 1978 redovisas Ater rekordsiffror fdr siviil antalet inliimnade och
belOnade fOrslag som utbetalda be-

-

VASFESTEN

-

Anita briit mansdominonsen
Ndgot av snillenas afton skulle
man vilja kalla den traditionsenliga festlighet som vdra fiirslagsstiillareinbjuds till vid juletid varje dr. Den genom alla dr
strikt manliga skara som fdtt
mottaga kristallvaser och/eller
aktier fdr flitigt inovationsarbetebriits 1978.
Fiir fdrsta gdngen fanns en
kvinna med bland dem. Anita
Hillerstriim, YE I2I, erhiill nu
en vas och blev fdrsta kvinnliga
vasriddaren fiir fem beliinade
fdrslag.

Hon tycker att flera kvinnor borde va- Hon brdt den manliga dominansen,Anita Hilra aktiva inom fOrslagsverksamheten lerstrdm YE, blev fdrsta kvinnan bland vosriddarno,
och hoppas att flera nu skall komma.
Den f0rhoppningen har fOrutsiittningar att infrias. Tendensen iir klar kvinnorna borjar att bli aktiva ocksi
p6 det hir omridet.
1978 Ars "vassup€" brdt den traditionella utformningen pi ytterligare en
punkt. Carl-Axel Wernhoff, hiingiven
ordfcirande i ForslagskommittEn sedan
minga ir, Itimnar nu p g a sin fOrestiende pensionering ocksi den uppgiften.
Kurl "Ville" Karlsson tackade honGtillande regler 5r stiindigt under
om i ordalag som bara anviinds rikytteromprOvningoch fOr 1978bjuds
tiga vtinner emellan. Tonen var sdleligareextra belOningarutdvertidigare.
des stundom "16" men hjtirtlig. CarlSdlunda extrabelcinasforslagsstiillare
Axel Wernhoff avtackades d6rutdver
med l5 respektive35 belOnadefOrslag
med vasriddarskapets symbol - vas
med en resatill en teknisk missa. Den
och blommor.

beloningenutgick tidigare endastfOr
30 godkiindafdrslag.
FOretagetsfOrsta kvinnliga bland
"vasriddarna" cinskadeatt flera flickor skulle lamna fdrslag till fdrbtittring - sdsker.
Maria Palmqvist och Gunilla Eriksson, bhda VE l2l, har "utkvitterat"
2 000 kr fclr sitt f6rslag om rationalisering av tidigare "rundvandring"
med Robot-kort mellan olika operat0rer. Fdrslagetinnebar att tre av tidigare 6tta fdrflyttningar av korten i
en arbetsoperationnu kan slopas.Inbesparing av kostnader och tid f6r
produkter i arbete - ett fOrslag i
"PIA-anda".

1978ir vasriddaretir:
Arnold Andersson
OivindAusland
Rune Gyllstrdm
Anito Hillerstrdm
Jan Hdgg
Allan Karlsson
Ronny Karlsson
StigLarsson
OstenLarsson
Jan Liibeck
JensModsen
Lennsrt Stiiring
Erik Svensson
Helge Westberg

VT 4II
MSK 90
VT 8OO
VE I2I
MSK 3I
NZE
VN 44
vT'726
VKR 33
vE 124
MAK 90
VN 52
NZE
VN 22

Carl-Axel W'ernhoff avtackades, som sig bar,
med en kristallvas och ddrmed "vasriddarskap"
fdr sino insatserfdr fdrslagsverksamheten.
Reijo

Maajaakkola,

MSK

90,

5r

redantidigarevasriddare.Han fick nu
mottagaaktier i fdretagetfor sina 25
godkiindaoch belcinade
fcirslag.
. Herbert Gustafsson,MAK 90, och
Ake Hjort, MEK 90, har varit flitigast
av dem alla, eller om man sAvill, har
varit med l6ngst.De belonadesfor 35
godk6ndafOrslag,meden resatill TekniskaMtissani Stockholm.
l5

Ut<ikadFLEX
Fiirsiik med flexibel arbetstid fiir tjdnstemdn
utiikas. De anstdllda i
Personalhuset, Huvudkontoret, exklusive Ppaviljongen, och inom
Nobel Chematur deltar i
fdrsiiken med flexibel
arbetstid enligt samma
reglersom de som gdller
fiir Dammbrokontoret.
Personaleni Personalhuset flexar fr o m 26
februari. Huvukontorets
och NC:s personal tilr
flexibel arbetstid p5 fiirsiik fr o m mtnadsskiftet
mars/april. Ett fiirsta
fiirstik med flexibel arbetstid inleddes i Dammbrokontoret i maj m6nad 1978. Den fiirsiiksperioden utgir i maj m5nad. En fiirsta utvdrdering under hiisten visade
p6 i princip endast positiva erfarenheter.

Klubbmatchp6
skidor
Ingemar Pellebiick, BAAB, segradei
den klubbmatchpi skidor som BoforsAkers arrangerade scindagenden 4
februari.
Till miisterskapetvar de anstiillda
vid
viirdfciretaget Bofors-Akers,
BAAB, ochAGA, Lidingriinbjudna.
Tiivlingen avgjordesi strilande skidviider-10" C och en glad sol.
Tvi ginger fem kilometer mStte
banan som hade start och mil frirlagd
till Bofors-Akers klubbstugaULVA.
Stugan ligger ca 1,5 km frin Akers
Styckebruk.
Tiivlingen k0rdes i en mixed klass.
Bista dam blev SivAlfredsson, BAAB.
Lagtiivlingenvannsav AGA.
Samvaronsl6ts i gemensamtkaffekalas.
Resultat:
I
2
3
4
5
6
7
8
9
I0
II

Ingemor Pellebdcl- BAAB
GunnarPohleteg,AGA
K-G Skyhed,AGA
Karl Trenkle, AGA
Kjett BjArkman, BA
Lennort Petlersson,BA
Bo Johansson,BAA.B
JdrgenEriksson, BA
Leif Andersson, BA .
GdranOskarsson,BA
Hans Eriksson, BAAB

42.00
42.N
46.15
46.15
47.30
47.45
48.U)
4U.05
48.10
48.45
49.15

Fackligtfrdn 1919
"Elektrikern
a" 60 5r
"Miitet tipp4ades av kamrat
Erik Andersson. Ddreftervidtog styrelseval fiir 1919."
56 lyder de allra fiirsta raderna i fiirsta protokollet fiirt
vid konstituerande sammantrdde fiir bildande av en avdelning av d6varande Elektriska Arbetarfiirbundet i
Karlskoga. Miitet dgde rum
den 29 mars 1919.
Erik Andersson blev avdelningens fiirsta ordfiirande.
30 elektriker ansliit sig till avde ln ing e ns o m f i c k n u mme r
104.
l6

g<ikotta.Ett arrangemangsom blev si
lyckat att man redan sexveckor senare
upprepade det. Den h6r gingen inbj6ds iivenrespektives
damer.
I juli fick avdelning 104 svar frin
forbundet angiende fdrslagettill loneuppg0relse. Svaret fciranledde medlemmarnaatt r6sta om arbetsnedlaggelse,22 av 23 ndrvarander6stadefOr
en sidan.
En framstiillning frdn fdretaget om
att fd gcirapersonligaavtal med Kraftstationsmaskinisterna
avslogs. Ytterligare ett fdrslag till kineuppgOrelse
presenterades
av fdretaget.Ocksi detta avslogsmed motiveringen att "v6r
avsikt iir att sAltinge Bolaget ej framkommer med ett ldnefcirslagsom tillfor ossitminstone si hOglon vi fdrut
erhillit si underhandla afdelningen
ej medBolaget".
Den 14 augusti valde avdelningen
ny ordfOrandep g a att Erik Anderssonflyttat frAn Karlskoga.Till ny ordfOrandevaldesKarl Gustafsson,tidigarevice ordfcirande.Ny viceblev Emil
Karlsson.
Den27 augustibeslcitfdreningenatt
pA nytt tillskriva fdrbundet om inte
blockadenvid Bofors kunde skiirpas
att avenomfatta flyttning av motorer.
Den situationsom man befann sig i
piverkade inte Ovrig verksamhet.Pi
frirslagfrin medlemmenAxel Gustafsson besl0tsatt anordna en offentlig
bal den 26 oktober. Den gav ett 6verskottpi 0,69kr.

Den 29 septemberiterupptogsdock
arbetet efter lcineuppgorelsefdr aktuellamedlemmar.
Detta f0rsta verksamhetsdrssista
sammantr?ideavhcills den 29 decemBeslutfattadesbl a om att insamla
60 6r dr i fackliga samman- ber.
medeltill nddlidandearbetarei Osterhang en respektingivande rike.
6lder. MSngavindar har bl6st
Kontingentenfcir niistkommandeir
sedan 1919 och de fackliga fastst?illdestill 0,80 kr, en sdnkning
organisationernas stdllning med20 Ore.
Som synesupplevdeavdelning104
har vdsentligen fiirdnd rats.
ett fOrstaverksamhetsirdtir ingen av
Arbetsgivare var vid den hiir tiden traditionellafackliga frigor saknades.
AB Bofors Gullsping. Att lOnefrigor Ett arbetsamt6r fOr en "nyb6rjare" i
var de centralabitarna i verksamheten en hdrdhiint verklighet. Utdver det
di liksom nu, dtirom talar protokoll- ntimndahdrde till dagordningenvid i
b0ckernasitt klara sprik. Avdelning- stort sett varje sammantrtide fr6gan
ens fdrsta fdrslag till lOneuppgorelse om ekonomisktunderstddtill medlemavbOjdesav fciretaget varf6r frigan
mar i avdelningensom p g a olika orOverlimnades
till fOrbundsstyrelsen. sakerinte hadesin utkomsttryggad.
B-PILEN vill med denna 19196rs
Vid samma mOtebesldtsatt ocksi fackligakrOnika0ver en "nybcirjares"
offra nigot pi det "sociala altaret". f<irstasteg pdannonseraelektrikernas
Man bestdmdesig fdr att ordna en 60-Arsjubileum.

SALF anmeler
uttredeur TCO

Bilden talor fdr sigsjdlv.

Duschar o tvdttmaskin
nyheterpa Storiin -79
Visst kiinns det skcintatt si hiir i vinMatprisernafdr barn har infdr s6terns elfte timma fi bdrja planerafOr songen1979inte hojts utan liggerofOrDagarnahar dndrat kvar pA 65 kr f0r 3-8-iringar
sommarenoch semestern.
blivit liingreoch snartiir alla lAngaoch och 120kr fOr 9-14-6ringar.Barn unmdrka hOst- och vinterkviillar bort- der tre Ar Stersom vanligt gratis.Matglcimda.Nog iir vi avundsvbrdaalla vi prisernafOr vuxnahar hdjts nigot och
som har fdrminen fA upplevaden nor- ett veckoabonnemangkostar i fu 265
diskaviren och sommaren?
kr. Abonnemangetinneb6r som vanKanske iir sommaren, ljuset och ligt tvAmAlmat om dageni sju dagar.
med vattengr0nskanjust den belOningvi behdver De nya sanitetshusen
fcir att stAut med vir breddgradsviix- toaletter, dusch, tvAtt och diskrum
har hOjt semesterhemmets
standard
landeklimat.
Fcir dem av vira medlemmarsom avsevirt och alla miste vdl gliidjas it
vSljer att semestraen eller tvd veckor att dessafOrbiittringar iintligen ?irgenpA Stor0n kan fOljandeupplysningar omfdrda.
Fcir smAbarnsf6riildrariir det givetYaraav intresse.
vis
en stqr, fdrdel att kunna klara av
portar
den
9
Storcin sldr upp sina
juni: veckanefter pingst,och d6 inleds smitvitt och minstingarnaskroppsmed pensionirs- hygiensmidigtochliitt.
som vanligt s€isongen
kommer
Affischer om veckovistelser,matMidsommarvistelse
veckor.
att ordnas som vanligt med traditio- priser,buss-och b6ttider finns anslagnellt midsommarfirandefrdn och med na pi respektivearbetsplats.Vdnta
torsdagenden 2l/6 till och med sOn- inte medatt skickain din ansokanutan
dagen den 24/6. Sedantar pensiondr- siindden sa snart som mOjligt de hjalerna 6ver igen fram till den ordinarie per du ossatt hjalpadig!
semestern
somb6rjar den7 juli.
Lit iiven husmor i familjen koppla
Vi som fdtt f6rtroendet att f<lrvalta av frdn matlagningoch hushillsbestyr.
Stor0n hoppas naturligtvispi en rik- Lit barnenfi tumla om och leka och
Vi bada pi vir egen sommar0 StorOni
tigt varm och fin semestersommar.
hoppas ocksi att flera barnfamiljer sommar,skriverStorOnastiftelsen
sdkersig till StorOnoch upptiickerhur
HansKartssor-F#i,
skdnt och roligt man kan ha diir.

SALFs,Svenska Arbetsledarfiirbundets,
representantskap beslutade vid ett extra
sammantrddeden 16 december att begdra uttrdde ur TCO
med verkan frin den 1 januari 1980.I oktober 1979hSller
SALF en extra kongress fiir
att slutgiltigt ta stallning till
om SALFs medlemskap i
TCO maste upphiira i och
med utgangenav ar 1979.Representantskapets beslut dr
en fitljd av SALF-kongressens beslut i juni 1978om att
sl6 vakt om SALFs suveranitet, d v s ratten att ftirhandla
och sluta avtal fiir medlemmar na.

har SALFs
I 1978irs avtalsuppgdrelse
ratt att fOrhandla och sluta avtal for
medlemnlarnaallvarligt begriinsatspi
de statligaoch kommunalaavtalsomrdrdena.Gemensamtfdr begrinsningarna i fcirhandlingsrattenar att man
genom kollektivavtal med motparten
har krdnkt 19706rs Overenskommelse
mellanSALF ochTCO.
De nu aktuellaproblemenhar siledesinte fOrorsakats
av nAgrakrav frAn
SALF om utvidgningav fOrhandlingsrdtteninom det offentligaomridet. De
aktuella problemengiiller endast att
f6rbundetskall tillfdrsdkrasrdtten att
f0retradamedlemmarna
med de rilttighetersomgivitsforbundetvid 19706rs
TCO-kongress.
Vid TCOs styrelsesammantriide
den
,5 december1978framladeIngvar Seregard, SIF, ett kompromissfOrslag
som
SALF har kunnat accepteramen det
blev ej antagetav ledamdter frdn den
offentliga sektorn.Nu har vi bara att
inviinta de fcirestiende kongresserna
som hills i maj minad av KTK och
TCO-S samt i juni mAnad av TCO.
Diirefter kommer SALF att anordna
medlemsmdten
i avdelningaroch klubbar sd att alla medlemmarhar mOjlighet att avgdra om vi skall klimpa fOr
, vir fOrhandlingsriittoch enligt den
uppfattningenmAstesedanden extra
kongressen
i oktober 1979ta stiillning
till om vi kan tillhdra TCO ellerinte.
Eric Ohlsson
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S Vigratulerar
5 O-A R IN GAR
Mars
F
5 SvenOlov Dahlstrdm, KPA
8 Lars Gustavsson,KKC
13 Karl JohannBevenram,VT 725
19 BrorJohansson,
PAN
28 BerntSundgren,PPV

Anst.dr
1956
195I
r952
1954
1965

s
t 4 JohnJonsson,SHD
l 5 Pentti Paavola,MVK 4
23 Gun Johansson,
MCG

Toivo Holm. RT 9
l 5 Gunnar Bjurstrom, RT 5
l 8 Hans Olsson,RAT 41

Utndmningar
Styrelsenfdr AB Bofors har till
direktoreri bolagetutnamnt:
Erik Bengtsson, NZ och CsrlGunnarO/son,NB.

1966
t946

1969
1973
1943
l96l
r96/,

s

Civ ing Sten Thunberg tilltri\der
1979-04-01 befattningen som
chef for Nobelverken vid Bofors
Nobel Kemi i Karlskoga. Han
kommer narmast fr6n Perstorp
AB diir han varit chef fdr bindemedeloch tekniska laminat.
Sten Thunberg eftertriider dir
Rolf Berntson som frin och med
samma datum blir teknisk r6dgivare till chefen fcir Nobel Kemi
samt inom Nobel Chematur ansvarig for anliiggningsutveckling inom Nobelverkens processomride.
Sektor Fiirsvarsmateriel
KKH:s avdelningschef Kalervo
Krihiiri flyttade 79-01-05till FVP
Till ny avdelningschef fcir
KKH har utsetts ing Sllg Mdns^ron som tilltriidde befattnineen
79-01-15.
Till ekonomichef inom sektor Fdrsvarsmaterielfr o m 1979-03-01har utsetts administrative chefen vid sektor
E, Uno Carlsson.
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l 8 Lars Gillberg, MCB
26 JensJensen,MVK 23

t949
1960

R
9 GdstaLjungberg,RT32

1969

N
17 SanniKirkinen, NVK 2

1968

Maj
F
I RolandAndersson,VA 43
3 Lennart Wase,VT 80
15 VeraPeseke,
VA43
l7 Maj-Britt Eidvall,FMA 2
26 Bo Gustavsson,VM 2

l965

1952

N
8 Ludvig Sterky,NU

t942

April
F
I Arne Andersson,PAN l0
5 Ake Zetterberg,KPT
8 Ingvar Johansson,VM 22
13 Maja Edstrand,FKP 3
14 SigvardAndersson,VM 2l

1935
t944
1934
1956
1960

N

t 2 JohnMartinsson,NVN 4
1 9 Ingrid Eriksson,NVM I
27 Einar Fredin, NVN 4

1949
1952

N
l6 BertilTherus,NVN 4

1978

R
23 Maj Andersson,RAT I I
27 GdranBjdrkqvist,RT6l

1973
1964

o
l96l

6 0 -A R IN GAR
Anst.dr
1957
1966
1934

L94l

o

Maj
F
l5 CarlEricksson,KCS I
r94t 25 ErnstKrisell,KKY
r970 26 Bertil Jansson,VKR 36
1965 28 AkeSverd.PFF l0

1967
1952

1959
1950
1954

s
l0 BertFalk, OPU 3

6 GostaPetersson,
MRK 2
I I LennartBergfalk,MVK 9l

Mars
F
l0 RuneAbrahamsson,
VKV
I I Anna-GretaSvahn,KA 72
ll Nils Hultgren,YT 22

1935
1936
1938

29 Karin Juhlin, OBH

2',1Hugo Dahl, MP

s

15 Sven Gavelin, OPC 6

) Inga-StinaLarsson,SWE I
l 3 Arne Custavsson.
MSK 2l
27 Paul Jflderqvist,SDL 14

o
1969
1943
1947

o
4 Erik Sdren.OAD I
Z IngridSvenungsson,
OAD I
April
F
4 Toivo Antti-Hilli, VA 3l
7 BengtAndersson,VT 45
12 Tore Karlsson,VT 7l
19 GunSj0strand,
VT4l
VA 32
?6 BeritPettersson,

1934
1943
1936
t94l

s

t970
t970 R
1970 28 Anna Olsson.RE 8

R
J

19 YngveBrogren,VA92
VT80
22 BengtKarlsson,
30 GustavPersson,VT 4l
VKR45
3l AssarJohansson,

1933

1948
1948
t970
1969

s
2 Algot Rung,MY
t 2 Hilda Karlsson,MG,l0
l 3 Martin Ljungberg,M}{22
20 Maj Rudolfsson,SDL ll
30 Hildur Nilsson.SDL 6l

1939
1950
1942
1960
1955

R
l 3 Ingrid H0gberg,RAT 12
29 EsterUsva.RAT 12

1965
1973

N
1 7 Eda Boqvist,NIM 2
l 9 Folke Collin, NVP I
25 StenJohnsson.NVN 4

1969
t946
1935

Eriktson, Gustav, KA
742. F&d den ll november 1918. Pensionerad den 30 novernber 198. 43 anstellningsAr.
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Eriksson, Folke, YA
50. Fttdd den 12
augusti 1918. Pensionerad den 30 november 19?8. 4l anstdllningsAr.

ElAl6lE R

<ioiro

Rekorddeltaga
ndei juIkrysset

Frbtrdm, Signild, YA
90. F0dd den 3 december 1917.Pensionerad
den30 november198.
42 ansteilningsAr.

Qhlsson, Erik, W 22.
Fttdd den 17 december
1913.Pensioneradden
30 november198. 50
anstdlningsAr.

Johansson,Karl, VKR
22.F&d den 5 januari
1914.Pensioneradden
3l decemberln8. 39
anstAllningsAr.

Persson, dstea VKR.
Fttdd den 30 december
1913.Pensioneradden
30 november198. 3l
anst?illningsAr.

Aldrig tidigare har si minga lockats att losa B-PILENs korsord och aldrig har sd
minga rtitta lcisningarkommit in.
Fem liisare och korsordsroade belcinasmed var sitt presentkort viirt 25 kr.
Vi gratulerar:
Jan Tkanczyk, Enbyv?igen7, 150 3l Akers Styckebruk.
Inga Astrdm, Lugna viigen 19, 691 00 Karlskoga.
Gertrud Kihlstrdm, Skolgatan 4'7,691 00 Karlskoga.
Ingemar Erhsge, I{ultmansgatan 10, 691 00 Karlskoga.
Anders Gronberg, Sintramsviig 48,691 00 Karlskoga.
- Sniillu syster, kan jag fd en sdmntablett?
- Ni fdr vcinta tills nattsk0terskon
kommer.
Nrir kommer hon dd?
Klocksn 21.
- Dd fdr jag viil fArsoka hdlla mig
vuken till dess dd.

Skotten Mac Aber hade inviterat sin
unga fdrtjusande ftistmd pd middag
och rrickte henne matsedeln med snmdrkningen:
- Du har verkligen en beundransvrird figur, rilskling. Vor f|r qll del
rridd om den.

ffmtlffiRrlrrR

Karlsson, Gustav,
KAP l. Fttdd den 12
september1915. Pensionerad den 15 november 198. 32 anstdllningsAr.

it

,i'N,
'l
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Seveborg,Hugo,FIMO
Fttdd den 3l december
1913.Pensioneradden
30 novemberlnB.42
anst6llningsAr.

ri

'il;;

100finska boforsdr fr.v.: Kurt Shandell, avd.chef, Matti Kopunen, hrirdmrist.,
Holger Blomqvist, VD, och Armas Pallonen, hcirdmcist.,har dekoreratsfdr 25 dr
i tjrinsten.

Lorsson, Svez, VT
721. F0dd den 23 december 1913. Pensionerad den 15 december 198. 28 anstdllningsAr.

Svedrin, Strg, VKP.
Fttdd den 25 oktober
1918.Pensioneradden
30 novemberln8.4l
anstdllningsAr.

19

N O B E LK E M I
Fil dr Boris Holm har frin och med
79-01-15utnAmnts till chef f6r forskningslaboratoriet
NZL.

Piocenza, Cleopatra,
VT 22. Fttdd den 12
maj 1917.Pensionerad
den 15november1978.
l9 anstltllningsAr.

56kerhet
Till chef fcir avdelning FAS, Siikerhetsskydd, Beredskapsplanliiggning
omfattande
- beredskapsplanliiggning
- verkskydd
- sekretesskydd
Toftling, Bertil. FOdd,
- vakttjiinst
den23 juni 1913.Penefter ingenjor Ake Ahrell som avg6r sionerad den 3l maj
ln8. N anstAllningsmed pension 19'79-03-31
har utsetts er.
ingenjdr Per-AndersKjellgren, SL
Ingenjcir Per-Anders Kjellgren iir
fr o m 1979-04-0ltillika stikerhetschef fdr AB Bofors med uppgifter enligt Sikerhetsskyddsbestiimmelse
f6r
AB Bofors1978-01-01.
Han ?iri siikerhetsskyddsfrigor foredragandeinf6r
bolagets ledning, diir dessa frigor
handltiggsav artilleridirektcirLennart
Pdlsson.

Utlendskadotterbolag
Awecklingen av koncernstab "Utliindska dotterbolagDB" sker per 3l
januari1979.

lltahlberg, Nrtr, FAE.
Ftldd den 3 december
1913.Pensioneradden
30 novemberln9. 43
anstdllningsir.

Sjdberg, Ruben, W
726. Fddd den 17 december 1913. Pensionerad den 30 novernber 198. 50 anstallningsAr.

Wincrant4,,Ivon,
MGQ. Fttdd den 3
mars 1916. Pensionerad den 3l december
ln8. A anst{llningsAr.
Grdnby, Birger, RNI
,10. FOdd den 27 juni
1913.Pensioneradden
3l maj 198. 50 anstallningsAr.
Gdransson, Gunnar,
MSK 80. Fttdd den 15
augusti 1916. Pensionerad den 27 dxember 198. l0 anstellningsAr.

Ovriga DB-uppgifter civerfdrestill
stabsorgan
respsektorer.

DIREKTIONEN

s
Bertil, llflsK
80. Fddd den 7 december 1913.Pensionerad
den30 november198.
44 anstlllningsAr.
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Okson, Erik, MSK 90.
Ftldd den 13 januari
1914.Pensioneradden
3l decemberln9. 29
anstellningser.

Zakari, Oskar, NYK
2. FOddden 28 november 1913.Pensionerad
den30 november1978.
28 anstillningsAr.
R
Broman, Erik, RT 32.
Fttdd den 26 september 1926. Pensionerad
den30 november197,
29 anstAllningsAr.
Karlsson, Berta, RA]I
12. Fddd den 15januari 1914. Pensionerad
den 3l december198,
l7 anstAllningsAr.

Hdgberg, Nrtr, IrIVR
52. Ffid den 17 december 1913. Pensionerad den 3l december lgg. lQ 36t{il_
ningsAr.

Nr'lson, Eugen, RE 2.
Fttdd den l0 december
1917.Pensioneradden
9 december 1978. l0
anstllJlningsAr.

Sandberg,Hilding,
I.{VP l. Fttdd den 13
augusti 1914. Pensio.
nerad den 3l decernber 1978. 42 anstillningsir.

Pihlajomdki, AnnaZrsa P'41 ll. Fodd
den 26 maj 1932.Pensionerad den 13 november1978.J a6rflilningsAr.

Andersson,Unq MSK 80. F6dd den l0 november 1918.Avliden den 22 november1978.37 anstdllningsAr.
Bengtsson,Sverre,YA 6. Fddd den 2l september 1943.Avliden den 19 decemberl9?8. 14 anst{llningsAr.

Direkt0r Rune
Persson,DY,
overgick 1979-010l till en nyinriittad befattning,
NY, inom sektor
Nobel.
RunePersson
kommer diir, direkt understSlldsektorchefen,att fortsiltta arbetet med marknadsfOringav
speciell teknologi i utvecklingsldnder
och diirvid vidga sektorns kontakter i
dessalander.

Oyerman,Ilugo, MSK
89. Fddd den l8 december 1922. Pensionerad den 27 november 1978. l0 anstillningsAr.

N
Ertksson, Sag4 I.IVK
Herou, Teckla, MRK
l. Fddd den 30 de31. FOdd den 23 sep
cember 1913. Pensiotember 1924. Pensio- nerad den 3l decemnerad den 3l december ber 198. 28 anst6ll198. 13 ansteflningser. ningsAr.

DB:s controlleruppgifteri vad avser
dotterbolag knutna till Sektor St6ls
(SW) samtdotterbolagen
slitgodsenhet
i Finland och Italien har under 1978
successivt Overfdrts till controllerfunktionenSWC.
Betriffande dotterforetageni USA
overfciresde centrala controlleruppgifterna till Per Ove Morberg, DEC,
per I februari1979.

Stenqvist, .Edir, tM
l. Fttdd den 16januari
1914.Pensioneradden
15 november1n8.29
anstilllningsir.

Eriksson, Karl-Erik, MRK 31. FOddden 30 april
1922.Avliden den 12november1978.,10anstlilningsAr.

Carlsson,Harold, MG
10. Fodd den Z) december 1913. Pensionerad den 30 novernber 198. l0 ansteltningsAr.

Victorson,Simon,
MSK. F0dd den 2l
Hedlund, Tommy, VKR. FOdd den 20 augusti
januari 1917. Pensio. 1941.Avliden den 7 decemberl9?8.
2 anstillnerad den 30 novem- ningsAr.
ber 198. 38 anstlllningsAr.
Henttinen, fuho, I[4SY2. FOddden 15juli 1915.
Avliden den Z december1978.25 anstdllningsViddn, Maria, RM 73. Ar.
Ftldd den 19 december
1913.Pensioneradden Hglmberg, Johan, RT 32. FOdd den 18 april
30 november ln9. 9
1930.Avliden den 23 december1978.25 anstillanstllllningsAr.
ningsAr.

Nya Zeeland- jaha Australien,
sriger nog de flesta av oss. Att
nya zeekindarno sdger: Sverige,
aha Schweiz,tir lika vanligt. Det
har Mogda Pedersen,smiiltare i
Stdlverket,kunnat konstaterapd
ort och stiille. I november reste
hon tviirs 6ver vdrt klot fdr att
htilsa pd dotter och sviirson. I
ett resebrevbertittar hon om sin
ldnga resa och sina intryck av
den avlrigsna An, ja rtitteligen
Aarna.

rrltoilil fai{t,

Det kom ett brev
frin Nya Teeland
Nya Zeeland, vad vet vi om
detta s6 avldgsna land? Lika
litet, som nya zeeldndarna
om oss. Niir jag bestdmde
mig fiir att resa dit och h6lsa
pA min dotter Ulla och svdrson Peter och berdttade detta fiir mina vdnner och bekanta var det m6nga som sa,
jaha, Australien! Ndr jag sedan kom till Nya Zeelandfr6gade folk mig varifrSn iag
kom och jag svaradeSverige,
dt kom det jaha, Schweiz!
Landet har 3 milj innevinare.
Det bestir av tvi huvudiiar,
nordiin och sydiin, som tillsamman iir 265(XXlkm2 stora,
plus en del beboddaoch obebodda smiiiar. Huvudndringen 5r jordbruket, man rdknar
med att det finns 50 milj fir.
Landet biirjade kolonialiseras
omkring 1830.Urinnevinarna,
maorierna,bekdmpadeshirt
och 5r numera en minoritet
som har det svirt. Redan1893
infiirdes kvinnlig riistratt. Det
dr omkring 20 000 km dit och
tidsskillnadenhr 12timmar.

Zeelandssydd var det kvill och svalt.
Men det hade varit 33 grader under
var jag
dagen.Efter tvi dygnsresagrde
framme och hiilsadesviilkommen pii
flygplatsenav Ulla och Peter, som jag
inte settpi tre 6r.
Pi viigen hem frdn flygplatsen var
det fOrsta som jag lade miirke till, att
det inte fanns nigra h0ghus,ja, inte
ens flerviningsbostadshus,f6rst senare upptiickte jag ett par stycken.Christchurch ?ir en stad med 0ver 200 000
innevinare och ntistanalla bor i villor,
mest triihus. Om unga miinniskor vill
flytta hemifrdn blir det fOr det mesta
si att nigra stycken hyr ett hus tillsammans.Ungdomarna har ofta gemensamthushdll, det blir billigast sl.

Luftledningar

Det tog mig ett par dagar att sovaut
och anpassamig till den nya dygnsrytmen, sedanvar det dags att b0rja
Airlines Boing 707 lyfte frin Kastrup se stadenoch dessomgivningar.Diir
tyckte jag, att jagvar i en annanviirld. var breda gator civerallt, val tilltagna
Jiittes0tasingaporianskafl ygvirdin- frdn bdrjan. Men Overallt syntesluftnor i vackral6ngadriiktertog handom ledningar fOr el och telefon, ganska
oss.Efter varje mellanlandningdelade ovanligti vira stiider.
dom ut smi fuktiga, varmahanddukar
Ulla och Peter hade hyrt en "Camatt torka hlinder och ansiktemed och
det var verkligen uppskattat. Juice, pervagn", en husvagnsbiloch i den
drinkar och underbarmat serverades, gav vi oss ut pi rundresanir deras
semesterbdrjade. Skolornassommardet hiindenigot helatiden.
lov
hade inte b6rjat tinnu, si trafiken
Efter korta mellanlandningari Zipi landsvigarnavar ganska gles. Vi
rich, Dubai och Colombo kom vi till
Singaporedir vi skullebyta plan. Med fdljde kustvagenmot Blenheim, ett
otroligt skiftandelandskap169frambussartransporterasreseniirernafrin
pi
flygplanentill transithallenoch likasi fdr oss, ena sidan sndkliiddabergpi andrasidansdderhavet,
toppar
och
tillbaka till sina plan. Diir var ett
odndligt
blatt.
Vi stannadediir vi hade
enormt vimmel av mtinniskor, europi havet, samlade
lust,
fOr
att
tilta
per och asiater. Ndsta etapp Singasniickor
och
stenar
och tittade pi figpore-Aucklandgick non-stopoch tog
lar,
Peters
vilket
tir
speciellahobby.
drygt ll timmar.
Jordgubbarnavar mogna,det var bara
att stannavid nAgonhandelstridgdrd
och kcipa.Campingbilenvar utrustad
med kylsk6p som vi hade fyllt med
Planet, en DC 10 var fullsatt och godsaker,diiribland grtidde.Jag kunpersonalenhade verkligen fullt upp att de inte nog fOrvina mig civerpriserna
gOra. Att vara flygviirdinna tir ingen pAkOtt,och mejerivaror.En Nz dollar
dans pi rosor. Det iir ett hirt arbete motsvaradeungeftir 5:50 kr och det
under svira fcirhAllanden. Gdngarna i kostadeI kg sm<ir.Inte ensdet finaste
planen ir trAnga och diir balanserar kOttet kostademer 6n 3 dollar, mOjflickorna sina brickor frAn pentryn
ligtvis fltisk f6r det ir lyx. Men den
som tir minimala. Inte mdnga skulle firska frukten och potatisenkostade
vilja arbeta under sidana fcirhdllanden lika mycket som hemma. LOnernatir
pd land. Med tAlamod och vdnliga mycketligre iin vira.

Sommar

leendenfOrsdker dom att gOra resan sA
behaglig som mOjligt fdr oss alla. Det
visades film och det gick faktiskt att
Mitt storaeventyrb0rjadei Gdteborg, sova.
Nir vi landade i Auckland var det
pd Landvetter. Till K0penhamn gir
det fort och man 6r fortfarande pi sommar, och ntir jag n6gra timmar
hemmaplandiir. Men nir Singapore forsenad kom till Christchurch pi Nya

Vinodlingar
I trakternaomkring Blenheimodlas
mycketvindruvor och diir gdrsmycket
goda viner. Vi fortsatte till Nelson
och ddrifrin till Totaranui. Totaranui
2l

6r en campingplatssom ligger i en vik 6kar dom sig vtildigt. Skinnenilr fina
i Abel Tasman National Park, upp- och pi vintern fingas mAngaopossum
kallad efter Abel Tasman,en av upp- i fiillor. Men det ricker inte fOr att detickarna av Nya Zeeland. Viigen dit cimerastammen.
var ganska besviirlig, den segadesig
Pi minga stiillen blommadeden inupp och nerfdr berget i serpentiner. planteradeOlandstoken.
Pe 100ir har
MEn plotsligt169viken framf0r oss,en den spridit sig over hela landet och ar
underbart bl6 havsvik med fin sand- svir att fi bukt med.
strand.Fastin campingplatsen
inte har
nigra moderna bekvimligheter, endast vatten och toaletter,tir den otroligt omtyckt. Under jul- och nyirsTillbaka i Christchurchmiirkte man
helgerna,vilka 5r de stora semester- att julen var n6ra. Det var mycketfolk
perioderna,brukar 800 personercami butikerna. Affirsgator och skyltpa hir, fler tar man inte emot. Skogen
fdnstervar pyntade.Det klindeskonssom ligger runt omkring tir tropisk tigt att titta pi julskyltningi
30 graders
regnskog.Diir finns stigar och vand- vlirme. Vi tog det ganska
lugnt under
ringslederoch minga smi badvikar. julen, blev bortbjudna
och hade viinRushenhar inte borjat tin. Vi var bara ner hemma pi ny6rsafton.
Pi nyirsfem familjer pi hela omridet. Nlir det dagenvar vi bjudna pi
en utflykt till
efter nigra dagar var dags for oss att Hanmer Springs.Diir kommer varmt
fortsitta vriikte regnetner. Dd fick jag vatten direkt ur jorden
och man kan
verkligensevad ett tropiskt regniir.
bada i pooler med olika temperaturer,
mellan 35 och 38 grader. Vattnet liir
vara bra mot olika sorterskriimpor,
men 6venf<ir en frisk mtinniskakindes
det skcintatt sitta till halseni det varma vattnet. Vi avslutadedagen med
att grilla lammkotletteri tradgirden.
Verkligengott!

Ett dygnsuppehill i Singaporeblev
prickenover i:et. Jag blev hamtadvid
flygplatsenoch kcird till hotellet. Ndsta
morgon ht jag frukost tidigt och for
sedanpi en rundtur i staden.Det var
jiittehett ute men bussenvar luftkonditionerad.Vi hann med att se orkid6erna i Botaniska triidgirden, ett
mus6ummed en underbartvackerjadesamlingoch en fabrik diir man gjorde batik. Singaporetir en kontrasternas stad. Diir vimlar det av nya Mercedes-bilar
menpldtsligtkan man seen
skriiddare, som sitter i sin aff6r och
syr pi en trampmaskin.Vir guideberiittadeom bostadsproblemen,
hur regeringen fcirs6ker att skaffa ordentliga bostiideroch hur det ena slumomr6det efter det andra fOrsvinner.Man
lade ocksi miirke till stadensmAnga
vackraparker. Punktligt kl 18 htimtadesjag fOr iterfiird till flygplatsen.
Den enda mellanlandningenunder
hemresan,di vi kunde lamna planet
skeddei Dubai, som har en terminal
med vackrabigar, belystav strilkastare. Litet olustigt kindes det dbremot
medalla kulsprutebevipnade
vakter.
Det var faktiskt viildigt roligt att
komma hem, fastiin det var kallt, och
iinnu roligare var det att hcira: Oj va
Ocksi om hemresanskall jag fcir- brun Du iir!
scika att beriitta n6got. Vi fliig till
nordcinen vecka innan mitt plan till
Singaporeskulle gi fOr att hiilsa pi
Petersfar och br6der och fcir att se Den internationellaunderleverantors1978
nigot av den delenav landet. Nya Zee- utstiillningen den 28/ll-l/12
land har ett viil utvecklat inrikesflyg "Industrikontakt 78" som avhOllsfor
tredje gingen i Bella Center, K0penoch folk flyger ofta. Det var varmt pi
nordOn och ganska fuktigt. Frukten hamn,upptogtotalI702utstallarefrin
inriikhade bdrjat mogna, vi 6t persikor, 23 liinder. Under mtissdagarna
nadesca 8 000besdkare.Utstiillningen
nektariner,plommonoch aprikoser.
iterkommerniistaging hOsten1980.

Jul

"lndustrikontakt78"

Jordbdvning

"Blowholes"

Ntir vi hade sagt adjOtill v6ra sliiktingar hyrdevi en bil och fortsattenorrPd vdstkustenvar Punakaiki den ut, fOrbi den vackrasj<inTaupo, kiind
mest spiinnandeplatsen vi besOkte, fOr sitt riringsfiske.Vid Rotorua finns
med fantastiskasandstensformationerett vulkaniskt omrdde, diir gejsrar
och sd kallade "blowholes". Det var sprutar hett vatten och det bubblar
hil i bergetsom havsvattnetpressades och spottargri lava, rdk och 6nga ur
upp igenomoch skot upp som en fon- hil i marken. I en liten sjo, Gasa,2-3
m i diameter,kokar klart vatten. Det
ttin.
Viigentillbaka till Christchurchgick sags att maorierna kokade sitt kcitt
<iver sOdra alperna, genom Arthurs diir. De sista tv6 dagarna stannadevi
Pass,ddr bergstopparnavar sndkl6d- hos viinner. Pi natten vaknade vi av
da. Fir betadeOveralltdtir det baravar att hela huset skakade.Det var jordmOjligt. Ett och annat hade fitt siitta bivning! Men den var snart dver och
livet till niir det forirrade sig ut pA som tur var f6rstdrdesingenting,men
landsviigen.Aven d0da opossumkun- l6ngeefterdth0rdeman hur det sj6ngi
de man sehiir och var. Opossum6r en ledningarna.
Sista dagen kom och vi 6kte till
riktig landspliga. De 96r hirt it unga
trid. De 5r inplanteradeoch eftersom Auckland. Avskedet blev kort. Omb6rj adeomedelbart.
de inte har nigra naturliga fiender fdr- bordstigningen
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Bland utst6llarnaAterfannsBofors
SektorStdlmed detaljerfrin produktgrupperna Siinksmide, Precisionssmideoch Friformsmide.Bofors deltog tillsammansmed 2O-taletandra
svenskautstiillarei en gemensam
monter, delvisbekostadav Sveriges
Exportrid.
Resultatetav utstiillningen blev for
Bofors del gott. Deltagandeti utstiillningenvar kopplattill besOkav Bofors
representanterhos tidigare kunder i
Danmark. Bofors erhOlldirekt en del
bestillningar. Dessutom gav utstiillningen en hel del offertfdrfrigningar
och tillfiille att triiffa siv6l medutstdllare som konkurrenter. I diskussioner med representanterfOr ndgra
stOrre bilfabrikanters inkcipskontor
kndts kontaktersom i ett fall kommer
att fOljasupp genomett Boforsbesdk.

NilsWahlbergberdttar:

Mitt livs forstaautomobiler
Vid ett bescik sommaren 1978 hos
Ford-representanten i Karlskoga, Erik
Anderssons Bil & Maskin AB, fick jag
syn pA ovanstiende fotografi. Jag igenkinde hiir till min hiipnad de tre bilar,
som jag fdrst fick 6ka i som barn. Troligen iir kortet frin 1912.
Tyviirr kunde firman inte erinra sig
vem som givit dem fotot. Efter viss
Overtalningsklinkte de mig bilden.
Hiirmed nigra minnen i samband
med bilarna:
Liingst till vbnster T36 med bjctrkbornskusken Eriksson vid ratten. Miirket iir Mathis och iigare var disponent
Ragnor Sohlman. En av denna bils
mera utmdrkande egenskaper var en
vissla pi avgasrOret,vilken mandvererades med en pedal och vars ljud jag
kiinde igen pi en kilometers avstind.
- Jag minns en resa med familjen
Sohlman till Orebro. Det riiknades
som lingresa pi den tiden, och uppe
vid Leken gjorde vi rast fdr intagande
av matsiick, medfdrd i en rejtil korgkoffert pi pakethillaren i aktern.

fors och Nobelkrut samtidigt k0pte
var sin Ford, och eftersom Anders'
Den mellersta bilen dr T34, dispoAronsson sitter vid ratten, bOr detta
nent Bernt Wijkanders stora Fiat med
vara Bofors-Forden. Niir den skulle
rasslande kedjedrift under karossen
levererasbjdds min pappa pi en provmed
rcid
skinnkliidsel.
och
underbar
tur
och han tog med sig min syster
En ging fick mina syskon och jag fctlja
Britta,4 6r, och mig, 6 Ar, bida ikladda
med pi en tur uppAt Villingsberg. Forrdda, stickade koftor. Vi ikte till Vilare var Evert Wijkander, dh21 6r gamlingsberg och vinde. Pi den tiden
mal. Han bar en sportmdssa av liider
fanns det flera grindar uppe i skogen
och beundrades livligt av oss passageroch det blev min uppgift att Oppna
are. Men vid Sommarbrickan i uppdem. Men vid en grind pi hemviigen
forsbacken miste vi gi ur och hiimta
glomde pappa att plocka upp mig, och
vatten i en btick, ty kylarvattnet koka- jag
minns ?innu den kiinsla av 0verde. - Chauffciren pi bilden liir heta
givenhet, som grep mig niir jag sAgbilAxel Lundstrom.
en rulla bort. Det drcijde en bra stund
Bilden till hdger, T35, tir som alla innan min syster reageradeoch anmiilser en T-Ford. Jag vill minnas att Bo- de fdr herrarna i framsiitet att jag sak-

B-PILEN - TIDNING FOR BOFORSANSTALLDA

nades.SA sminingom blev jag dock
hiimtad.
Dessatre bilar viicktehos mig ett intresse- fOr att inte siigalidelse- fOr
allt som har med bilar att gOra. Det
blev anledningentill att jag valde ingenjcirsbanan.Att jag blev bergsmanoch
inte mekanist,som jag ursprungligen
tiinkt, hadespeciellaorsaker,som inte
hademedbilar att gcira.
Jagvore tacksamom den boforsare,
som ltimnat in fotot hos Anderssons
ville hciraav sigtill mig, ty jag vill giirna veta mer om bilden. Redaktionen
har min nuvarandeadress.
R0nningei januari 1979

rssN 034$Ga

Redaktdr och ansvorig utgivare: Karin Jansson.
Redaktionskommittd:Rolf Berglind VT 4ll, repr. for SvenskaMetallindustriarbetareforbundetavd.76, Gunnar
Gren NIM 4/F 36, repr. for SvenskaFabriksarbetareforbundetavd.25, Gosta Moberg MH 24,repr, fcir Sveriges
Arbetsledareforbundavd. 153, Erik Flemstrom VKP 23, repr. fdr Civilingenjcirsfdrbundet,Rune Nystrcim, SAU,
och Birgitta Haglund FP, Vi pA F, samt Nils Carbonnier, repr. f0r
repr. fdr SvenskaIndustritjiinstemannaforbundet
foretaget.
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Tryckt:

1979vid Industritryckerieti KarlskogaAB, Karlskoga.

Adress:

Bofors Informationsavdelning 690 20 Bofors.

Tel.:

360 00 anknytning 1071.

23

Uli:1::.1 {;t.ri,:k
' Iill l' ,: ir r;: l- ; I -,)i;llgI l; tl
l,ls t;!iiIlfi q r"rift.ll
fr'r't,r
: i : 1 ! : . L . 1 1 -r ,. ; ' . t i - i - . . t . r i , :
l l ' ' ] l - i . . " ; / ' " ' . -

t..

r:.1

i{.:"l:[:

;;:.

# glt
*u

aidrl'!'

Hur tir det att varopoppaschef,passadede tre barnenStureborgpd att frdga Gunnar Segerud.

PPET

Att det nya huset pi Kyrkogirdsgatan 38 var fint, trivsamt och iindamilsenligt, det var alla Overensom.
Att SW:s initiativ att inbjuda sina an- Arbetsrummenar stora och vilplanestiilldas familjer till sitt nya hus var rade. Lunchrum med pentry och egen
mycket uppskattat diirom rider ingen receptionir nya tillskott fOr dessavira
tvekan. Anhririga i alla ildrar kom i slitdelsmlnniskor.
l6nga rader for att titta pi mammas
ellerpappasarbetsplats.
SW har idag ca 80 anstillda i KarlInte minst fOr familjens yngsta kan
det vara viirdefullt att sefars eller mors
Bofors frin insidan. Det blir di inget
obekant hus som "tar" fdrdldrarna
ifrin dem.

skogafdr administration,fdrsdljning,
marknadsfdring och konstruktion
samt lager. Tillverkning av slitdelar,
jordfdrflyttningsverktyg och kvarnfoder, sker i ,Bofors slitdelars,SW:s
regi.

I Nybro, Holland, England och
Australien har SW fabriker fOr grdvskopor.
Det slitdelsprogram som Bofors
bjuder via SW 6r mycket konkurrenskraftigt. En nyhet iir i vardandei produktsortimentet, bertittar direktcir
Gunnar Segerud, niimligen utrustningentill mudderverk.
Hela flyttningen tog sexa dagar i
ansprik. Jan Stureborg, en av de ansvariga fdr flyttningen, kan sA hdr i
efterhandkonstateraatt "det tar llingre tid att flytta en man frin borjan
rdknarmed".

