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KciroLcisare!

Friga till VD

Sd iir vi dd tillbaka i arbete igen efter
en sommar som nog de flesta av oss,
dtminstone ur vddersynpunkthar anledning att vara nOjda med. Jag hoppas stt Ni ocksd i rekreationshtinseende haft en skan ledighet med lagom inslogav motion,
beligen invid ftirutvarande Rosendals Startkorten i B-PILENS Prima Liv
I iildre tider niir samhillet var lingt
talar sitt sprdk om aktiva boforsare.
mindre utvecklat iin nu var det vanligt skola.
Hdlsovdrd-friskvdrd
och egenvdrd dr
pi bruksorterna att fiiretagen hade en Efterhand som samhiilletutvecklatden
griper
idog
som
omkring sig.
begrepp
omfattande social verksamhet.Fram socialaomsorgenoch giort stora satstill slutet av 50-talet fanns sAlundaett ningar pi bl a barnomsorghar de en- Vi iir alltfler som blir mer och mer
barndaghemi Bjtirkborn inrymt i den skilda fiiretagensengagemangi sidan medvetnaom vod lite motion betyder
fdr allmtint vrilbefinnandesdvtilpd frivilla. som nu iir kontor fiir NAE och verksamhetavvecklats.
tid som i arbete. FdretagsliikareAke
en barntriidgird i Bofors, inrymd i den
nu av OPU disponeradekursgArden, Bolaget har ej ftir avsikt att iteruppta Dal6n och sjukgymnastenSdren Larsovanniimndaverksamhet.
son vidareutvecklarbegreppen,Ingvar
Kardemark pd Miissen ger osskostrdd
fdr en god start pd dagen.Det tir inte
minst viktigt.
Foke Edstrdm och Stig Ovin blev lyckligo cykelvinnore.Duon hoppasnu ott
vtigarna inte snAar igen alltfdr snart.
Ett antal "trostpriser" skall ocksd
hitta vtigentill andra boforsmotiontirer,
Ordning och reda iir det tema som
brandingenjdr Stefan Bergstriim tyckt
till omkring i sin fundering. Ordning
och reda tir grundernafdr allt arbetarskydd anser han liksom Olle Johanssonp dfdrsii k ringsbolaget Skandia.
Ordning och reda mdstedet ocksdvara
om olyckan skulle vara framme eller
om ofiird skulle drabba landet. Verkskyddet inom Boforsverken har drillat
sina "rekryter" under ett anful Avningar. Totalt har ca 500 boforsare
6vat tillsommans.
Plast har dragit in i fdrsvaret. Diirom
berdttar en artikel som bitvis hdmtats
ur tidskriften Fdrsvarstjiinstemonnen.
Bofors Plast i Ljungby levererar karossen till armCnsnya bandvagn. Det iir
fdretagetssffirstaorder genom tiderna,
Hur gick det med Astra-projektet?
Har konsekvensernablivit de avsedda
dvs friska pengar fdr investeringar i
bdda fdretagen, Bofors och Astra.
B-PILEN harfrdgat ochfdtt svar.
Dtiremot har utredningsrapporten
frdn juniolyckon i Nobelverken iinnu
inte presenteratsvarfdr den sammanhitngandefrdgan fdr vdntapd svor.
Det har spelatstennis, inte bara i USA
utan dveni Bofors. Vemsom blev koncernmtistareberiittar vi om pd sportochfritidssidan.
Som vanligt presenteror vi ocksd nyblivna pensiondrer, fAdelsedagsbarn
Att cykla 6r motion tycker glada
och boforsarepd nya befattningar.
vinnare i B-Pilens - Aktiv Semester Folke Edstram, DEA,
Var sd goda hiirmed Averltimnasett
och StrgOven,VN 15-1.
nytt nummerov B-PILEN.
Premiirturen pi de nya cyltlarna
Med vlnlig hiilsning
fOrevigades
av Jan Auguslsson.
redaktionen
Karin Jansson

Trinker Bofors vara med om att
fOrbtittra barnomsorgeni KarF

skoga genom ott ex bygga och
drivo egnodaghem?
Otilig

Bofors o barnomsorgen
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fiir 38 mkr
Nyinvesteringar
en fitljd av ASTRA-&vtale
,'''..

- Nyinvestering i en ny produktionsenhet omfattar ca 25
Mkr vid Nobelverken samtidigt
som Astra investeratca 15 Mkr
i "Astra Karlskogaverken" (j d
NYM).
- En fdrstdrkning av Bofors
forskningsresurser med ett antal
kvafficeradekemister,
- Ett ytterligare personalbehov inom Nobelverkenav 10-15
processarbetare.

sionsmedel
somAstra lanserarfdr niirvarande.
kan verkningarna
Grovt generaliserat
av altalet sammanfattassdratt "ASTRA
tillverkar piller och ampuller, medan
Bofors Nobel grir den aktiva substansen". I praktikeninnebiirdet en ytterligarespecialisering
av bida fciretagen
som medfOr klara fordelar fcir bdda
parter. Genom specialiseringen
blir vi
bida effektivare.

FOr Bofors innebiir avtaleten hirdare
satsningpi mer kvalificeradeprodukter tin tidigare.Produktersom ofta tir
den verkligt aktiva substanseni ett
Det 6r de direkta resultatenav det i liikemedel.Den hiir typen av tillverkdecember1979 undertecknadeAstra- ning krdver mycket stor noggrannhet.
avtalet, di Bofors Overliit sin liike- Detta stiiller cikadekrav pA kontrollmedelsfabrik,gamla NVM, till Astra funktionen som ocksi den har fOrsom i sin tur Overlatden kemiskatill- stiirkts.
verkningenav lokalbed0vningsmedlet
i den nya tillverkXylocain och pyrfenketontill Nobel- Byggnadsarbetena
verken. Den senareprodukten iir en ningsenheten
iir nu i full ging. Monmellanprodukttill ett nytt antidepres- tageav apparaturenstartari slutet av

novemberoch i mitten av l98l skall
produktionenvara i full gAng, siiger
projektledare A rne A rv idsson.
De boforsare som blivit ASTRA-anstlillda, sdgerklubbordf0randenKerstin Sundkvisf, miirker ingen stOrre
skillnad med det fdriindrade huvudmannaskapet.
Under om- och tillbyggnad som nu p6gir (i gamla NVM)
hills vissproduktion iging. Samtidigt
sker inskolningav personaleni ASTRA-kunskap och ASTRA-rutiner.
Gruppvis gOrs ocks6 studiebesOkfOr
att trtiffa kollegor pi S0dertliljeverken.
Platschefdr Bengt Sbderholm,tidigare
inom Nobelverken.
avdelningschef
Runt irsskiftet skall ASTRA vara klara medsin investeringhtir i Karlskoga.
F0rutom viss maskininstallationsker
ny investeringpe personalutrymmen
genomen ny matsaloch bdttre hygienutrymmen. Bida de sista investeringarna ar en fciljd av skiirpta bestimmelservid ltikemedelstillverkning.

ORDNING OCH REDA
I senastenumret av SKANDIA ftPS
behandlasTEMAT "ordning och reda".
En hel del synpunkter pi detta framfordes av StatsfciretagsRisk Manager
Gustaf Hamilton och Skandias brandingenjrir, O lle J o hansson.
c Gustaf Hsmilton pAtalar vilka insatser som gjorts pi arbetsmiljciomridet, sisom bullerdiimpande itgiirder, belysningoch klimat. Han talar
vidare om att grunden fcir ett vill
fungerande arbetarskydd iir ordning
och reda, d v s en satsning pd sjiilva
miinniskan i foretaget. Miinniskan
trivs med ordning omkring sig, men
cigatvdnjer sig tyviirr snabbt vid fcirsummad sfrdan. En kontinuerlig renhdllning kostar givetvis pengar, men
iir si oerhcirt viktig for att skapa
siikerhet och vidmakthilla en eod
arbetsmilj6.
o Olle Jlhqnsson, har en mycket viil
samlad skadeerfarenhet. vilket har
gett honom anledning att informera
om olika risker och orsaker som leder till brand, liickage och andra
olyckstillbud. Han pipekar att man
rent allmiint pi fdretagen uppmiirksammar, granskar och sprider in4

en tankesttillare

formation om nya produkter, processer eller farliga arbetsmoment.
Nigot som man diiremot gldmmer
iir vilka konsekvenser som kan bli
fciljden av oALtG ORDNING oCH
EFTERSATT UNDERHALL. Det
vi ibland kallar MANSKLIGA FAKTORN iir ofta obetdnksamhet. I
kombination med andra orsaker kan
fdljderna av ett misstag bli helt forodande.
Fcir en del iir god ordning ett miste,
vilket innebiir daglig stiidning och fortlcipande kontroll av maskinpark och
utrstning. Skandia har erfarit att mAnga
foretag prutat pi kraven pA stiidning.
En fclrsiimring har skett den senaste
l0-6rsperioden. Ofta har brdnder ett
samband med vilken allmtin policy
man antagit vad betriiffar ordning och
reda. Vid besiktningar som SKANDIA genomfdrt har man inte alltfdr
siillan haft anledning att pipeka brandrisker, som kan hiinfOra sig till si enkla begrepp som stiidning.
Vidstiende bilder iir intu hAm1ade fren
Bofors, men situationerna kan sikert
ktinnas igen.

Handen pi hjiirtat hur har vi det stZillt
pi vir egen arbetsplats! Var och en
kan ta sig en funderare pdrdetta.

Besiktningoch
brandsyn
Allmiint kan dock sagasatt vi i Bofors
fcirscikergdra sd gott vi kan tiven om
ytterligareinsatseralltid kan onskas.
Vi har sedantre ir tillbaka brandmyndigheten i Karlskoga kommun pA bescik varje tisdag for officiell brandsyn.
Av erhillna protokoll och samtal med
brandsynefcirrattaren, brandmiistare
Gdsta Johansson, att dcima iir ordningen relativt god. Industribrandforsvaret gcir ocksi interna brandbesiktningar, dtir man siirskilt beaktar ordningen pA avdelningarna av den enkla
anledningen att god ordning eliminerar brandriskerna. Det lcinar sig att
satsa pi brandskyddet och diirmed
ordning. Vi trivs bdttre och fir en
st6rre trygghet pd arbetsplatsen.
Stefon Bergstrdm
AB BoforsIndustribrandfdrsvar

En storsatsningpA phst ftir svenskafiirsvaret
Bofors levererarkarossen
En generationsvixling fOr fOrsvarets
terrtingfordon pigAr. Huvuddelen av
terrdngbilarnahar levereratsoch serieleveransenav motorcyklarnahar just
bOrjat. Bandvagn 206 ir det sista av
fyra projekt och skall bdrja levererasi
bOrjanav 1981.Det 6r ocksi det ekonomiskttyngstaoch kostarca 800mkr.
HuvudleverantOrAr Hiigglund & SOner. Bofors Plast i Ljungby leverereir
karossen.
Projektet har inneburit en jiittesats- frigade fciretag fdll valet pi Bofors
ning bAde i konstruktions-och pro- Plast.
duktionsteknisktavseende,och torde
vara det fdrsta stOrre fordons-pro- Frin bcirjanriiknademan med att anjekt i viirlden med helbyggd plast- vinda handuppliiggningsmetoden
6ven
kaross. Erfarenheternafr6n det om- i serieproduktionen.Redan de fcirsta
fattandeutvecklingsarbetet
bordekun- fOrsokskarosserna
gav lovande resulna komma val till pass i en tid, di tat, avenom det sjdlvfalletvar mycket,
kraven pd bensinsndla, latta under- som miste frirbittras - isolering,vibhillsfria fordon blir allt merauttalade. rationer, passformm m - men den
1964togsden nuvarandeBv202i bruk. hdil! De kravenpi tillverkningsmiljOn
Den tillverkadesav AB Volvo BM. skiirptesvalde Boforsplastatt gi 0ver
Detta liitta midjestyrda fordon med till "resinject" - metoden.Dennager
framkomlighet 0ver snO, myrmark, stor m6ttnoggrannhet med rimliga
och vattengav en helt ny dimensionAt verktygskostnader,eftersom iiven
begreppet motoriserad terriingrOrlig- formenkan tillverkasav plast.
het.
Tillverkningensker med i huvudsak
I bOrjan av 1970-talet,dd kravspeci- plana byggelement.Fdre hoplimning- ny produktpirm fOr Miljd- och
fikationenfOr en ny bandvagnsgenera-en gOrshiltagning och slutbearbetning
kemskydd,
MKS, BOFORSPLAST.
tion viixte fram, stod det klart att man av elementen i jiggar. Sammanlagt
I
MKS
kemskyddsprodukter
ingir
skullesl6vakt om de godaegenskaper- OverI 000 hAl tas upp. Armeringenutfliiktar,
r0r
och
rcirdelar
som
i
huvudgOrs
glasfiberinligg
av
fdrformade
av
na hos Bv 202. De fOrbiittringar,som
till kemisk industri,
mattor. MetallfOrstiirkningarfdr fist- sak marknadsfOrs
man ville uppni var:
. Okad lastformiga (S00kg till 2 000 punkter fdr utrustningm m liiggsin i pappers-och massaindustrin.
formen. I 0vrigt finns inga metallf6r- Olika typer av cisterneroch scrubbers
ke)
samt r0r fOr olika processanliiggningar
. Okad korhastighetpi vdg (34 km/h sttirkningar.
ingir
ocksi i MKS-programmet.
till50 km/h)
Bandvagn206 ilr en av arm6nsst0rsta Den som vill informera sig om MKS
o Enklare handhavandeoch utbild- bestiillningargenom tiderna. Den blir
eller har kontakter som kan f0rvintas
ning
ett robust och liittskOttfordon med en ha intresseav denna typ av produkt
. Hojd tillfcirlitlighetoch sbnkta
unik r6rlighetoch god inre miljci. Den kan vinda sig till Jan Eric Svenssoni
har godafOrutstittningar
underhillskostnader
att liksom sin Ljungby.
foregingarebli en exportframgdng.
For ett ltitt amfibiskt fordon, som
skulle produceraspi 1980-taletmed Hiigglund & SOnermarknadsfdr den
"Pd min avdelningfinns det sex
krav pi vlrme- och ljudisoleringoch nu internationelltoch rdknar med bepersoner som iir rttdda fdr mig
reparationsvtinlighetvar det en lock- tydande bestillningar. Bandvagn206
och en liten sekreterare som dr
ande mojlighet att anviinda plast bide kan i alternativa utfciranden medfdra
rddd fdr oss allihop. Jag har
i karossoch band. Men det stod ocksi Robot 70, den latta pansarvtirnsroytterligare enperson som arbetar
klart, att detta skulle kriiva Atskilligt botenoch9 cm:sPV-pjas.
under mig och som inte tir rddd
utvecklingsarbete.
(Saxat ur Fd rsvarstjcinstemannen)
ndgon, inte ens mig, och jag
fdr
Materielverket bestillde tvi realiserskulle gtirna ge honom sparken
barhetsstudier, en frin Higglund &
direkt, men jag iir rildd fdr honSdneroch en fr6n Volvo BM.
Man har kommit fram till
om.tt
. att cirka 12 miljoner arbetsValet av leverantOrgjordes 1974 pL
"Ndnting har hdnt" av Joseph
dagar/lr glr lt i 'rryggont"
grundval av ligsta totala livstidskostHeller
. att minniskor med sittandearnad. I det kontrakt, som tecknades
bete har lika mycket och lika
med Higglunds, ingick ocksdett incenofta ont som de i tungt indutive, som skulle ge leverantOrenett
Ntir allt gdr ltitt blir mon fort
striarbete
pi
bonus
serieprisom urtderhillskostdum
. att det drabbar mest lldrarna
nadernaskulle visa sig bli l6gre, 6n vad
Maxim Gorkij
offererat och omvint. Av fvra till25-50 ir.

Bofors Plasti Ljungby
presenterar

Si talar fakta !
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Att kunnagekonstgjordandningkan riiddaliv.
harldrt sigkonsten.
BengtPettersson

Yerkskyddstivningar
fiir 500boforsare

liga rekryterade till verkskyddet. Beftilen leder sjiilva utbildningen for sina
enheter.

I runda tal 500 boforsanstiillda frdn olika avsnitt av Bofors-verken
har under en resp tvd dagar trimmats i verkskydd. Verkskyddet tir
en del av landets civilfdrsvar i hiindelse av ofred i landet, Men den
verkskyddsorganisationsom nu intrimmats tir ocksd en resurs vid
en ev stdne olycka inom Bofors-verken, dd som s k insatsberedskap.
Ovningarna skeddei samarbetemellan Civilfdrsvaret ochfiiretaget.
Samma dvningar genomfiirs 1981inom Nobelverken, Kilsta och
Bric k egdr dsverk st aden.
Verkskyddetsfriimsta uppgift dr att
rtidda liv och i andra hand egendom.
Fclljdriktigtiignadesocksi stOrredelen
av de tillampnings6vningar,som ingick i det dagslinga programmet,6t
just sjukvird.
Direktor Kart-Ake Jorbelius, FV, som
iir ytterstansvarigf6r verkskyddettillsammansmed fyra gruppledare,KarlErik Dahlbtick, Tage Haldn, Alex
Blomgren och Porse Geete, hilsade
vdlkommenoch betonadevikten av ett
vtil fungerandeverkskydd.Ofred kan
tyckas avliigsenmen det iir viktigt att
vi tir organiseradeoch fcirberedda,sa
han.
ByridirektOrEnrico Lundin,, Civilf6rsvarsstyrelsen,presenteradecivilfOrsvaretsuppgift och organisationsamt
uppliiggningenav Ovningen.
Utsedda befiil triiffas vartannat Ar till
befiilscivningar.Diirtill kommer en
dagsOvningvart fjiirde 6r med samt6

Ingenjcir Dan Danielsson, FAS, presenterade organisationeh fcir Buforsverkens s k insatsberedskap.Den har i
princip samma organisation som verkskyddet och skall vid behov kunna anvtlndas vid en ev stdrre olycka inom
Bofors-verken. En inventering av befintliga resurser, personellt och maskinellt, har skett. Pi sikt skall organisationerna samordnas.
Till detta skall laggas den beredskap
som stiindigt finns; kommunens brand-

Speciella brdnnskadeft)rband ingdr i katastrofutrustning. Gunhild Mattsson, Margot Maxe
och Britta Bergsten "testade" materialet.

Erik Bengtsson
restei Kina

Gruppledare Sten Eriksson
godkdnde bdrbriddningen.

inspekterade

och

och katastrofberedskap liksom fdretagets brandfOrsvar. Kommunens rdddningsbefiilhavare pA olycksplatsen 6r
den som avgcir vilka ytterligare resurser som skall siittas in. Till hans forfogande stir fdretagets resurser,brandfcirsvar och personal, som iir viilbekanta med t ex transportrndjligheter, energifOrsdrjning osv. Men 6n en ging,
rtiddningsbefdlhavaren avgdr vilka
som skall kallas.
Fciretagets brandfdrsvar iir i f6rsta
hand till fOr fOrebyggandearbete, betonade brandingenjdr Stefon Bergstrdm, i sin inledning. Han konstaterade att Bofors-verken ur brandsynpunkt har rejiila byggnader. Men i
flera av dessa iir s k farligt gods den
direkta faran. Han niimnde som exempel centralf0rridet, som inom sig fcirvarar en rad kemikalier, samma omsttindighet som rider fcir laboratoriet.
En annan brandhard iir kabelkulvertar.
Hiir giiller det att ha utbildad personal
som vet var farligt gods finns och hur
det skall hanteras.
Med minga visa ord p6 viigen itersamlades grupperna med sina resp
gruppledare till praktiska ovningar.
Ledningsgruppen drog sig tillbaka till
ledningscentralen tillsammans med
ordonnanser och skrivhjiilp.
Storre delen av dagen iignades it tillliimpningscivningar med betoning pA
sjukvird. Men lika viktigt ?ir ocksA att
kiinna till var skyddsrummen ligger,
hur man arrangerar elfdrsclrjning, fiir
ventilationsanldggningar att fungera
liksom brandsprutor. Bes0k gjordes i
enlighet diirmed i de olika skyddsrummen, dar nodbelysningar ttindes och
fltiktar liksom brandsprutor igingsattes.
Intresset bland deltagarna var inte att
ta miste p6. Flera av de "utvalda" sig
det som mycket positivt att fi liira sig
ge konstgjord andning via mun- mot
munmetoden, att ldgga ett tryckf0rband eller att btidda en bar med en
skadad person pi. Det lir kunskaper
som alltid iir nyttiga, ansAgm6nga.

Svenska fdretag bdr ha goda
mdjligheter att siilja teknologi
och produkter till Kina. Landet
bdr vara en stor potentiell marknad fiir Nobel Kemi och Nobel
Chematur. Den beddmningen
gdr doktor Erik Bengtsson,forckningschef inom sektor Nobel
efter sin rundresa i det stora landet.
Men vi bdr riikna med att fdrsiiljning pd den kinesiska marknaden tar ldng tid.
Erik Bengtssondeltog under viren i en
rundresa i Kina tillsammans med sex
andra svenska vetenskapsmiin. Temat
fcir resan var teknisk organisk kemi.
Gruppen var diir pA inbjudan av den
Kinesiska Vetenskapakademien.
Vi har redan en viss handel med Kina.
viss export av NFC-produkter sker
idag, men med den stora marknad som
landet 2ir bcir den biten kunna utvidgas.
Intresset fcir Sverige iir pdtagligt och
Erik Bengtssonsfdredrag om vira nitrerings- och oxidationsprodukter mcittesav stort intresse.
Resan upptog besok pd ett 20-tal olika
forskningsinstitut, universitet och industrier i Peking, Nanking, Shanghai,
Hangchow och Kanton. Gruppen mottogs overallt pi ett utomordentligt
viinligt stitt. De diskussioner som fcirdes med de kinesiska kemisterna var
ofta mycket ingdendeoch detaljerade.
De kemister gruppen triiffade var genomgdende kunniga och intelligenta.
Instrumentutrustningen, varav stclrre
delen iir tillverkad i Kina. var modern.
De pigiende forskningsprojekten var
dels av grundforskningskaraktiir och
dels inriktade pd industrins och lant-

brukets behov. Siirskilt intresse iignas
it organisk kemi som gransar till biokemi. Det giiller bl a nya produkter fcir
liikemedel och lantbrukskemikalier.
Hiir prcivar man nya vtigar.
Men trots ett omfattande utbildningsprogram har Kina brist pi naturvetenskapligt och tekniskt utbildad personal.
Landets modernisering omfattar jordbruk, industri, fcirsvar och framfdrallt teknik och vetenskap, som prioriteras. Ett mycket ambiti0st program
har satts upp fdr tekniskt samarbete
med Viist. Ett utvecklingssamarbete
som pigitt under ett par 6r har lett
fram till att China National Corporation of Pharmaceuticals och ett antal
svenskaliikemedelsfciretaghar kommit
dvdrensom att gemensamtstudera fcirutsiittningarna fdr ett samarbete som
siktar pi ett samagt bolag. Studien avses vara avslutad under hosten och
leda till ett regeringsbeslutinnan irsskiftet.
Rent allmiint kan sdgas att levnadsstandarden fortfarande iir lAg men en
snabb utveckling iir iging. Man har
klarat av de grundliiggande behoven
av mat, kliider och bostiider. Vidare 6r
befolkningsOkningen under kontroll.
En viss liberalisering har genomfOrts.
Enskild fcirmcigenhet iir i vissa fall
accepterad t ex att bygga och aga ett
eget hus eller att odla en "egen" bit
jord, som dock inte fdr iigas.

Du som har hOgtalandetelefon - anvdnd
alltid luren ntir Du ringer till telefohisten.

nlf,#;d'IW:Y

BOSYE
Den utflyttning av BOSYE:s
personal, den svenskaregionen
av koncernensslitdelsavdelning,
SW, till Kristinehamnsom skedde i juni mdnad var en verkstiillighet av den omorganisation
som genomfdrdes vid drsskiftet.
BOSYE blev d,i en sjtilvstiindig
organisation eller snarare ett
dotterbolag inom huvudorgani'
sationen,SW, med egetresultatansvnr. Yerksamheten var redan etablerad i Kristinehamn
diir Bofors slitdelar haft lagerlokaler och tvd personer anstiillda sedan 1970. Idag finns ocksd
administrationen fdr den melIansvenskaregionen pd plats i
nybyggda kontorslokaler. Utflyttningen som beriirde fem anstiillda i Karlskoga ger en mycket viirdefull niirhet till kunderna och den mellansvenskamarknaden.
8

Ansvarig fOr BOSVE dr Hans Erlands,sonsomvid sin sidahar regionscheferna Korl-Erik Olsson, Kristinehamn,
Mellansverige, Lars-Gunnar Holmlund, Sundsvall,Norra regionen, och
Bertil Hahne, MalmO,Scidraregionen.
D6rutciver finns fyra platsrepresentanter pd lika minga orter med stor
ndrhet till marknaden. Totalt har
BOSVE 27 anstiilldasom tillsammans
svararfOr en omsdttningom 50 mkr.
I dagarnahar MBl-f<irhandlingarinlettsom en omorganisationav BOSVE
som syftar till att ytterligare stiirka
organisationenslcinsamhet liksom
kundservicen.
Det foresldsske genomen koncentration av marknadsfciringoch distribution till regionkontoreni Kristinehamn,
Sundsvalloch Malmd vars resurserut6kas.Det skergenomatt lagreni GOteborg och Stockholml6ggsned. Ber6rd
personalerbjudsannananstillning inom BOSVE.

allminna ordalag uttryckt, det statsfinansiellal6get. Bakom den formuleringen ligger den stagnation som
skett, inte minst inorn byggbranschen
avseendesiviil gator och vtigar som
bostiider och allmiinnyttiga byggnader, enligtHansErlandsson.
- Fdr att mota det allt ktirvare klimat
vi idagarbetari meden minskadmarknad iir det nOdviindigtmed en breddning av virt produktsortimentf6r en
mot mer tekniskt avanspecialisering
cerad utrustning. Det har i viss mAn
redanskettmen den utvecklingenmAste fortsatta. Vi miste hdja vdr kundservicenivi.Svirigheternaiir att v6lja
dessavad vi kallar co-produkter.

- Vi har pi minga satt en htirlig situation (utmaningar tir hiirligt). Vi
bygger framtiden frin en mini-organisation efter genomfdrda f0r6ndringar, siigerKarl-Erik Olssonoch saIuterar med det adjektiveti synnerhet
BOSVE:sdamersom givits l6ngt mera
vittgAendearbetsuppgifter6n tidigare.
BOSVE kan ses som ett dotterbolag Den tiinkta ansvarsdelegeringen
stricinom SW sominom sigserpd regioner- ker sig till alla medarbetareoch dirna som dcittrar med eget resultatan- medkiinslanfOr "virt" fdretag.
svar.Till det indamilet skervidareen Vi jobbar redannu i ett tufft klimat
uppbyggnad av respektive produktinte blir mindre kitrvt inf0r l98l
som
chefsansvar.
och 1982.Det 6r det vi skall mdta med
Produktsortimentetstdr idag infcir en vAr nya organisation,summerarHans
radikal f0r6ndring med hinsyn till, i Erlandssonoch K-E Olsson.

Ilcilsovdrd-friskvdrd - egenvdrd
Miinniskan har fiirflackats. Vi har
giort vir tillvaro sAbekvim att den pi
sikt kan skada oss. VAra modernt utformade arbetsplatserdiir stora fysiska
pAfrestningar i stort sett fiirsvunnit
skaparnya problem och stundomnya
skador.
- Monotona riirelser aldrig si liitta
ger i liingden fiirslitningar.
Och i vir iver att kompenserabortfallet av naturliga fysiska iivningar gir
vi emellanit till iiverdrift. Vi tar i si
kraftigt att vi i virt "fiirsvagade" tillstind liitt drabbasav motionsskador,
fiirstiirda knileder. meniskskador.
muskelbristningar
osv.
Det konstaterar fiiretagsldkareAke
Dal6n och fAr instimmandefrin sjukgymnastenSiirenLarsson.
Med dettamenarde inte att vi skall vrida utvecklingen tillbaka och iter utsiitta ossf6r onormala fysiska pifrestningar i det dagligaarbeteteller sluta
motionerapi fritiden. Tviirtom.

jektgrupper. Medvetenheteni dessafrigor har
dkat.
Ett annat exempel pe ett 6kat medvetandei
fdrebyggande syfte tir de gymnastiklektioner
som sjukgymnastenllenche Johannessonhdllit
med Industriskolanselever diir siviil teori som
praktik ingir.
Vi tycker kanskestundom sjelva att vAr tid alltMen vi miste fi en dkad medvetenhetom vad fdr mycket upptas av sjukvird och f6r lite tid
den nya miljdn innebiir. Hiir har friretagshiilso- agnaset den fdrebyggandevdrden,friskvird och
Tillsammansborde vi kunna
virden sina stora arbetsuppgifter. Med sina arbetsanpassning.
fackmannakunskaper kan f0retagslikare och l6savissaknutar fdr att fA en mera riktig f6rdelsjukgymnaster genom profylax, fdrebyggande ning av de resurservi har. Utvecklingen med
arbete, bidra till att nedbringa antalet yrkes- hiilsovArd inom f6retagen har kommit fdr att
skador och hjiilpa oss att hitta riktiga motions- stanna.
En vtil fungerandef6rebyggandevird till stor
former.
del byggd pi egenvArddvs egnainsatserir skaHitr finns redan idag bra program t ex den !k
BRAK-gymnastiken vilket inte skall missf6r- defdrebyggande,trivselbefrdmjandeoch ger en
6kad standard At vAr fritid, samtidigt som restis som kraftfulla dvningar. BRAK stAr f6r
buk-rygg-armaroch knin, de delar av vAr kropp sultatet kan bli en minskad sjukfrAnvaro. H6r
finns idel pluspoiing att hamta. Joggning och
som oftast utsatts fdr fdrslitningar eller f6rslappningar. Sambandetmellan diligt tranade ldpning kan vara bra frir mAnga. Men tir inte
bukmuskler och ryggskador itr klarlagt. Me- allena ridande. En rask promenad g6r samma
toden som lanserasav Ake Dal€n 1966 prdvas nytta. En alltfiir vdldsamstafi gtir mer skada iin
nytta. Kann efter vad som passarfdr just Dig.
med framgAnginom fdrsvaret.
Det dr regelbundenheten
somger resultat.
VAr ambition ar att komma in redan pi plane- Pausgymnastik
efterfrAgas
alltmera och dr en
ringsstadietvid utformning av nya arbetsplatser
del av den fdrebyggandehdlsovArden.Vi ger
eller vid ombyggnad av gamla. Ett samarbete giirna
rAd i programutformningoch i min av tid
mellankonstruktdrer,arbetsanpassningsgrupper
hiller fdredragom friskvird/egenvird.
hiilsovArden
och
borde vara det normala. Viss
verksamhetiir ig6ng pA f6rs6k i samarbetspro- Initiativet mAstedock komma frAn avdelningarna. Inte frin oss,diirtill saknarvi resurser.Den
miste ocksA ledas av frivilliga instruktdrer.
Lampligt Ar att avdelningarnautser sina egna.
Han eller hon hAller sedankontakten med f6retagshdlsovArden.
Via vArasjukgymnasterhjalper

t

vi till med programutformning och instruktioner. Vi har ocksA mdjligheten att fA hjalp
med ledarutbildning frAn gymnastikhOgskolan
och Korpen.
I Sverigeutbildas f n 6ver 400 pausgymnastikledareper ir. Vetenskapligoch medicinskadokumentationerhar flytta fram positionernaf6r
infdrandeav pausgymnastik.Virdet av den uppmarksammasidag i arbetsmiljddebatten.D6r
Miinniskan inte fAr gldmmas bort.. Skyddsombuden 6r oponionsbildarei de hiir frigorna. Vi
tycker att de skall komma med fdrslag och tala
om vad de dnskar fA ut av f0retagshiilsovArden,
fdr att vi skall kunna f6ra en konstruktiv diskussioni dessafrAgor.
Rygg- och nackbesviir iir de vanligaste f<irekommande skadorna. De svarar f6r 7O vlo av
behandlingarna hos vAra sjukgymnaster som
idag iignar 80 9oav sin arbetstidit sjukvird.
Det ideala vore om denna tid kunde delas i 50
procent sjukvArd och 50 procent fdrebyggande.
D.eskullege ossen rimlig chansatt hinna ikapp
t.6r att egna oss At vAr egenrligauppgift- fdiC_
tagshilsovird.
VAr bdrjan till ryggskola Ar ett led i att mota
utvecklingem. Patienten gAr efter privata behandlingar hos sjukgymnastdver till motionstraning i grupp.
Medicinsk behandlingoch sjukgymnastbehandling tir bra och nddvdndig mAngagAnger.Men
egenvArd dvs regelbunden motion i lagoma
doser ar (profylax) fdrebyggandehiilsovArd i
sin grundliggande betydelse. Karlskogas anliiggningar och omgivningar ger goda f6rutsiittningarfdr sAdanegenvArd.

NY TELEFONVAXEL I BOFORS
"Stiingt mellan hiigg och syren" har vi inte men diiremot byter vi telefonvtixeli Boforsni'n ging mellanpisk ochpingst1981.
Tidpunktennarmar sig alltsi. Samtidigtsom vi byter telefonviixelsi fir
vi ocksi nytt anropsnummeroch mdjlighettill direktval.
Tiinkvtirt fdr er som bestiiller trycksaker, broschyrer, visitkort osv diir telefonnummer ingdr. Hdlt
nere upplagorna vid nybestiillningar.
Vi iterkommer med narmareinformation om definitiv tidpunkt fdr start av nya viixeln och om
direktvalsnummer.

Tiick bunken och lit den st6 i rumstemperaturi 1-2dygn.
Det rir dumt att hoppa dverfrukosten, Rdr ut restenav jasten i 5 dl fingeroch tro att man pd fastande magekan varmt vatten och htill blandningen
civersurdegen.
klara sig tinda till lunch. Eller till fdrmiddagenspaus dd det kanske vankas Tillsdtt restenav mjOlet,sparalite till
utbakningen.
kaffe och sdtt brdd. Det iir dd allffir
liitt att fd energi- och niiringsbehovet Jis densmidigadegeni cirka I timma.
tilfuedsstiilltpd fel siitt. Och magen Kndda degenpi mjolat bakbord, dela
kommer i olag.
den i 4lika stora delersom formastill
Farsdk att inta morgonmdleti lugn och limpor.
ro. Duka gdrna bordet och fdrbered Lilgg dem pA smord plit och skdra
kvdllen innan. Det blir en god vana! demmedenvasskniv.
Du mdr biittre och orkar mer.
Lit jtisacirka 20 minuter.
Jag ger Er hdr ndgra fOrslag pd olika Griidda limporna i 200", cirka 40-50
frukostkombinationer som ger en bra minuter.
start pd dagenoch hdller mageni trim.
Penslalimporna med kallt vatten nar
Ingvar de tagitsur ugnen.

EN GOD START
Sd var det dter dags att ta itu med arbetet. Hoppas att semesternhar varit
till beldtenhet.
Jag tiinkte spinna vidare pd vikten av
att tita en ordentligfrukost.
Ordetfrukost kommerfrdn engelskans
"breakfast" och innebtir att man bryter fastan. Det tir oftast 10-12timmar
sedanman dt sist.
Det iir dd bra att vi titer en rejiil frukost, sd att vi orkar att arbetafram till
lunch. Frukosten tir dagensviktigaste
mdl, rivenfdr bantare. Hdll igen med
kviillsmdlet isttillet! Morgonmdlet bdr
ge osscirka 35 Voav dagensenergi-och
ndringsintag.
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Nu ndr hOsten kommer kiinns det
skontatt fd nigot varmt i mageninnan
man ger sig ut i den kyliga morgonluften.
Viillingpulver finns att k6pa fOr den
somhar ont om tid mentindAvill ha en
rejiil frukost.
Har man egetmos ellersylt si kommer
det vil till passnu.
I tallrik viilling eller grcit (havre, rig,
mannagryn, risgryn.. .) se recept pi
fcirpackningen
Frukostmosellersylt
Mjolk
I sm0rgdsmed kOttpalagg
Frukt/grOnsak
Kaffe ellerte

MJOLKffil
LY

FRUKOSTAR

Tiink pA att mjolk, fil, Kefir och yoghurt ger sammamiingd energioch ntiring.
Kulturprodukternafil, Kefir och yoghurt hjttlper till att hilla mageniging.
Liittprodukter fdr figenergifdrbukona.
Mjdlk, fil, Kefir elleryoghurtmed frukostflingor.
I grov smclrgismed ost
I ljus smdrg6smed leverpastej
Ett glasjuice elleren fiirsk frukt/grOnsak(kanskefrin denegnatdppan!?)
Kaffe eller te

n AGGFRUKOST

H

FRUKOSTFLINGOR

I liter havregryn
2 dl brun farin
2 dl vetegroddar
2 dl kokosflingor
I dl linfrO
I dl sesamfrO
ev I dl hackadenOtterellermandel
2/3 dlmatolja
l/2-l dl honung
Blanda de torra ingrediensernai en
stor bunke.Viirm oljan och honungen
i en kastrulltills det bcirjarbubbla.
Hiill olje- och honungsblandningen
4 limpor
i bunken
0ver de torra ingredienserna
Det hlir brtidet kan verka kr6ngligt att
lAngpani
en
och
fcirdela
alltsammans
baka men faktum iir att degen sk6ter
na.
gOra
sig ntistan helt sjiilv och man kan
i 175o,cirka
Rosta flingblandningen
nigot annat under tiden.
20 minuter.
Brodet tir dessutomovanligt hillbart.
R<irdd och dAi blandningensi att den
inte briinnsellerklumparihop sig.
50 g jiist
I liter vatten
Blandagiirna ner nigon dl russinniir
I Yr kg grovmalet rigmj0l (fullkornsflingornahar tagitsur ugnen.
mjOl). Det 961 6ven bra med annat Lit demsvalna.
grovt mjdl!
Fcirvaraflingornai burk medlock.

kokt egg
glas mjOlk
smOrgismedsardiner
smorgis med ost
Frukt/grcinsak
Kaffe ellerte

FINSKT
SURBROD

2 1/2 msk salt
Smula sdnder % av jiisten, hall over
5 dl fingervarmt vatten och rdr om si
att jesten lcisersig.
ROr ner 4 dl av mjOlet i jiistblandningen.

@s

Ingvar Kardemark OPR, tir restaurangutbildad och fackman pd rdtt
kosthdllning och vtirdet ov densamma. Han gav oss redan inf,r
semesterngodo rdd fdr ett brittre
vtilbefinnonde.Han fortstitter och
den htir gdngenger han matnyttiga
tips fdr den viktiga starten ov arbetsdagen.
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Bo Fors
"Ja tror att Kalle Kanon i N-A har
bdrjat arbeta vid ldpandeBande(t)"
"Pelltumt'

Lakfdngsti
fuirdbasscing
Under semesterstiidning
kan gdrasdiversefynd. Ett av det mera ovanliga
slagetgjordes di personalenpA MY
tOmdeen stor hiirdbassiing.Vad som
vid en fdrstaanblicktycktesvaragrodyngel visade sig vara relativt l6ngt
gingna lakyngel.De miste ha kommit
in i bassdngen
somromkorn underfebruari minad som iir lekperiod fdr
lakar, berdttarsakkunnigeL-E Philipsson.
Bassbngensom rymmer drygt I 000
liter vattenfylls kontinuerligtmed vatten frin Mcickeln.Nir vi nu stddade
infOr semestern
sd t0mdevi ocksdbassilngen. PA botten bland slagg och
annat upptacktevi ynglen. Vi trodde
fdrst att det var grodyngel,men niir vi
tittade ndrmare si var det iust lakyngel.
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Denne fiskeintresserade och kunnige
man "fcirbarmade" sig Over de smA
liven och itergav dem friheten i Viistersj0n vid Strdmtorp.

Avdelningsfestmed VA 20:s
medlemmaroch pensioniirer
Allo pensiontirer som tillh)rt avdelning VA 20 inbjudes ott
delt aga i fam i lj etrtiff och avdelnin gsfest.

I

o 18 oktober kl 14.00 stauet,Bofors,-fitmoch

J

kaffe

. 25 oktober kl 1.9.30 Kiiuaren,
Fotkets
hus- avdelningsfest

Anmtilan kan gdras till
Karl-Ake Andersson
TomasStjernstriim
JanJohansson

tel 50t 73
tel 55868
tel 534 74
VA 20:sfestkommitt6

AKTIV SEMESTER
Promenader,lopning, simning, cykling, orientering, biirplockning och
tennis- motionsformernaer minga.
Det framgAr av de startkort i B-PILENS kampanj fOr i fdrsta hand en aktiv semester.De startkort som till utsatt datum kommit redaktionentillhandavisar pA stor fantasioch m6ngsidighetbland boforsarnafdr att na en
biittre form eller fOr att behilla en redan god kondition.
Redaktionenhoppas sjiilvklart att de
fdresatsersom togs under ledigasommarveckor skall besti. Den som en
gAngupplevtkdnslanav vilbefinnande
efter ett motionspassvill giirna erfara
denigen.
Blandde startkortsomkommit osstillhanda utsig fru Fortuna detta nummers omslagspojkar Folke Edstr6m,
DEA och StigOvdn,VN l5-l till cykelvinnare.De har redanbegitt premiarturenpAde nya stilhilstarna.
Varsitt presentkortsinder vi ocksdtill
Raul Nilsson,VM 523, GdstaMoberg,
Ill{H24, Kjell Johansson,YM-15, Gunvor P^ersson,SAI-52, Leif Jedar, Bofors-A-kers,..,EditWahlgren, OpH,
Lars-Ake Ohrn, FKL 13 och Kjell
Saxin,AJO.
Det har ocksi varit trevligt att notera
att aktiviteternapi vAra semester0ar
Stordn,TjiirnO och Ulv0n varit stcirre
dennasemester
iln tidigare.
Viirt att uppmirksammaar att Tjiirn0s
morgongymnastikvar till99 9o kvinnlig. En ensammodig man, enligt uppgift stockholmarefrin BAAB deltogi
Kerstin lAedinsmorgonpass.En "ros"
till den mannenoch ett lycka till inf6r
en god fortsattningtill alla Er andra
och en god start till alla Er som bdrjar
nu,
Karin
ll

-frdgan

FOr mig iir Friskvdrd sammanfattningsvis "en aktiv fritid". Det giiller
att finna aktiviteter som uppfyller individens krav sdviil psykiskt som fysiskt. Kraven skiljer sig frin person till
person. Det giiller att istadkomma en
naturliga avkoppling. Att cykla till
jobbet iir en fysisk avkoppling f6r mig.
Psykisk avkoppling kan vara att gi pi
kurs och triiffa andra miinniskor.

Ake Andersson/YKY

Vad rir friskvdrd for diy?

Friskvird fcir mig iir att spela korpfotboll en g6ng i veckan pi sommaren
samt att cykla runt Mockeln lika ofta.
Jag tycker det iir viktigt att g<irandgot
som ilr roligt pd fritiden, men som
samtidigt ger kondition.
PA vintern efu jag till jobbet varje dag,
dessutom6ker jag skidor ibland. Helst
utfor. Det blir inte lika mycket motion
pi vintern.
Ratt mat tir ocksi viktigt, jag gillar inte
korvkioskernas mat utan vill helst ha
den riktigt lagat en gdng per dag med
grcinsakeroch frukt!

Friskvdrd tir regelbunden motion samt
regelbundna mattider. Biigge delarna
kan vara svirt att f0lja niir man iir
skiftarbetare och smibarnsfciriilder.
Jag springer och joggar 3 ggr per vecka
helst i en mjuk barkbana som vi har
uppe i Briten.
Lika viktigt iir att dta ratt mat pi regelbundna tider, kosten b6r variera och
innehilla gronsaker och frukt.
Dessutom rciker jag inte, men det finns
nog andra gifter man fdr i sig, bide i
arbetet och vid andra tillfiillen.
Seppo Kumpulainen /YT 4l

Bad och hygien iir ocksdrnOdviindigt i
friskvdrden, nu skall jag 6ka till Grekland och bada och sola i tre veckor.
Lars BjOrnklint/YT 4l

Bra kostvanor, motion, bra arbetsmiljO, undvikande av stress plus meningsfyllt arbete. Foretaget borde satsa
mer pA friskvird t ex anordna olika
motionsarrangemang diir hela familjen
kan vara med. En motionsanliiggning
fdr de anstiillda iir ett annat forslag.
Murie A hmsn-E riksso n /KA 66

Friskvird fOrmig iir mrijlighetenatt pi
lediga stunder fi komma ut i friska
Iuften och "rOra pi benen". Brukar
6gna nAgra timmar i veckan dt att
springapi motionsslinganvid NobelFcir mig iir Friskv6rdi fcirstahand en
stadioneller utnyttja cykelbanornaatt
form av fOrebyggande
underhill.
springap6. Motionerandethar fcir mig
Just nu iir "jogging" i ropet. Det iir blivit ett miste och har f6rt med sig att
inte sdkertatt detta passaralla, utan jag kiinner mig piggare bide fysiskt
det finns andra aktiviteter.Olika for- och psykiskt. Orkar med mera och
mer av bollspeltilltalar mig mer dA det kiinner Overhuvudtaget ett 6kat viilfinns ett lekmomentinbyggt. Golf iir befinnande.
en sk<!navkoppling, som fdr civrigt
Liimplig form av friskvird pi vira arpassaralla ildrar, dtir iiven psyketfir
betsplatser
anser jag pausgymnastik
sin del av detgoda.
personermed mindre rdrliga
vara
fdr
En hiilsokontrollbdr gorasinnan man
arbeten.Viktigt 6r att ledarenverkligen
Sund miljci och meningsfull sysselsiitt- bcirjar med fysiska aktiviteter fcir att
fir alla engageradeatt kiinna motivapi
ning
arbetet och fritiden, ex stimu- kontrollera "var man stir". Detta dr
tion fOrmotion.
Ierande arbete, aktiv fritid, riitta kost- specielltviktigt fOr dem som uppnitt
Friskvird iir iiven att sluta rtika.
vanor och motion.
"mogenilder". (Fri tolkning).
GOstaNilsson/OPH
Viiind Similii,/NvP-3
LursStark/VKP

FARLIGAAIVTIVENPA LISTA fdrsta ledet i bra skyddsarbete

Fdr mig 6r friskv6rd att borja dagen
med havregrynsgrcit.
Att cykla till jobbet 6r sjElvklart,6ven om det regnar.
Ett rOrligt och intressantarbete tror
jag nog ocksi gcirsitt till. Det viktigasrc Ar att utnyttja fritiden pa rett satt,
attvara i naturenoch motioneralagom
tror jag bidrar till en friskare miinniska.
Sigvard Pet tersson/Y KR 442

Kost och motion ir det viktigastef6r
mej. Jagcyklar varje dag och motionerar ofta i skog och mark. Min vikt 6r
den samma nu som fdr 25 Ar sedan.
Ftir Ovrigthar jag haft fdrdelenav att
inte drabbasav sjukdomar.
SvenHultman,zMSK50

=urnrrfuiahet
Ittaimindwoch
mdr tryrlhcJbdtttv.

En s?ikerhantering av farliga 6mnen tionerna pi arbetsmarknade,branschf0rutsiitter att alla som kan komma i organisationer och myndigheter. Arkontakt med dem kdnner till vilka betarskyddsstyrelsen
vill ha svaren
6mnensom ar farliga.
senastden3 november.
Inom ett foretag iir det nodviindigt att
(Ur Arbetsmilj6)
man har god <iverblickover vilka farliga 6mnen som hanteras.Det 6r ett Exempel pi
hanteringarsom i regel
fdrstaled i ett bra skyddsarbete.
inte dr farliga iir hanteringi slutna f6rD6rf<ir fclreslir nu arbetarskydds- packningar vid transporter, fOrsilljstyrelsenatt arbetsgivareska fOra fOr- ning och diirmed sammanhangande
teckningarOverfarligadmnen.
lagring. Om man bryter f0rpackningar
Fcirteckningarnaska omfatta vissa i en fdrghandel fOr att blanda fiirg ttr
grupper av farliga iimnen, bl a f<ijan- det normalt inte heller farligt.
de:
Reglerna fcireslAsgiilla di ett farligt
. varor som omfattas av lagen om iimne hanteras sd att risk f0r ohiilsa
hiilso- och miljOfarliga varor (dvs ellerolycksfallkan uppst6.
iiven vissa produkter som behand- Fdr ensamf0retagareoch familjefcirelatst ex medbekiimpningsmedel). tagare (t ex familjejordbrukare) be. amnen som finns med i arbetar- hcivsingen frirteckning om inte nAgon
skyddsstyrelsens gr?insvirdeslistaannan arbetar stadigvarandepi sam(inklusivelistorna Overcancerfram- ma arbetsplats.
kallande6mnen)
Det iir inte mOjligt och inte heller cinsko brandfarliga gaser och de flesta viirt att fdreskriva i detalj hur en fOrbrandfarligaviitskor
teckning ska se ut, skriver arbetaro en del varor som omfattas av f0r- skyddsstyrelsen
i sitt fOrslag.
ordningenom explosivvara
Fcirteckningenska vara civerskidlig
. amnensom medf0r risk f6r damm- och liitt att liisa. Den kan t ex bestAav
skyddsbladi en ptirm eller utskrifter
explosion.
frAn ett datasystem.
Regelfdrslagetheter: Fdrande av fiir- I fOrteckningenska finnas uppgifter
teckning 6ver farliga timnen. Det har om hur imnena anvinds och - fOr de
skickats ut pA remiss till organisa- flestaflmnen- kemiskbeniimning.

Oj, vad vi flter!
om man samlarall den mat som en normal-svensson-mdnniska
6ter under
50 6r skulle:
o BrOdetbli en jittelimpa - l0 metersliingd, 2,50 metersbredd och
2,75metershojd.
r Potatisenskullebli en bjiissep6 4,5 ton.
o Ostenen stapelpi 7 metershrijd och 550kilos tyngd.
. K6ttet skullebli en hel boskapshjordp6 30-32 djur.
o Dryckernamotsvara28 000liter.
Skillnadenmellan man och kvinna 6r bl a att manneninnehiller mera vatten.
Dagligenstopparvi i osscirka 2,5 kilo mat och dryck. Det tar 12-16 timqar lQr matsmiiltningssystemet
frin munnen till iindtarmen - en resapi
10-12 meter. Men hir frirekommer variationer - vad som 6r lattsmllt
ochvad somer svirsmElt.
Ur "Minniskan - vArkropp i siffror',

Fel fot
En jobbare hade skadat foten
och blev tvungenatt s6ka liikare.
- Ta av skon och strumpan, sd
fdr jag titta pd foten, sa ldkaren.
Mannen gjorde som han blivit
tillsagd och stack fram en lindrigt renfot.

- Nog kunde ni viil ha tvdttat er
omfdtterna innan ni kom hit.
Patienten ser pd foten och siiger
fArvdnat:
- Har du settpdfanken, harjag
inte tviittatfelfot.
l3

Vigratulerar

Varning for engings
cigaretttindarei plast
Engdngscigarettandarei plast kan vara en mycketstor siikerhetsrisk.Spriingkraften vid en explosion iir likvtirdig
meden dynamitladdnings.
Det framg6r av en nyligen publicerad
USA-rapport, uppger tidningen Arbetarskydd.Tvi svetsaredOdadeshOsten 1979i USA av exploderandecigarettlndare. Orsakenvar i bida fallen
svetslopporsom br6nt hil pi tiindarensplasthcilje.
Den ene svetsarenbar sin tiindare i
brostfickanpA sin skjorta. Han avled
omedelbart efter explosionen. Den
andre bar sin tindare i byxfickan.
Hans ena ben slets sOnderav exPlosionen.Han avled senarepA sjukhuset.

SK
12 SvenGadde,RT

Skiirpt lagstiftning
mot arbetsmiljobrott
Idag krivs att den som skadasellerblir
sjuk pi jobbet anmdlerskadanfOr att
denskatas upp av "rdttsmaskineriet".
Det kravet f0rsvinner och ger r6ttsv6rdande myndigheterstOrre mojligheteratt ingripa mot arbetsmiljObrott.

Utbyggdfor[ldraforsiikring
Lagsta fOriildrapenninghOjs frLn 32
till 37 kr per dag. Den siirskildaf6riildrapenningenf0rl6ngstill sexminader f0r barn f<idda 1980 och senare.
Den siirskilda f0riildrapenningen iir
inte semesterlOnegrundande.
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195I
1938

Anst.dr

1933

16 EinarEricson, SWE I

o
1970
t974
x96r
1950
1970

1948

t942

l8 AndersLindgren, OAA
s

1938
1953

3 Arne Bivall, MCL 5
7 MagnusPettersson,MY
SK
19 ElisabethMagnusson,RM 55
25 GdstaKarlsson.MSV

1968
1935

I
5 Lars-EricHagstrdm,SWI

t97'l

N
18 BertilKarlsson,NCK 4

1963

November
F
14 HenryKarlsson,VM 14
15 BengtLindberg, FMX
16 Stig Andersson,KA 65

197'l
1965
t952

Svenskaskyddsombud,sorn tagit del
av rapporten, finner ingen anledning
att tvivla pi riktigheten i dessinneh6ll. s
Det gesingenformell mcijlighetatt fOr- 4 AndersBlom, MG 82
bjuda svenskaarbetare att anvSnda 13 IngegiirdEdbom, MH 20
MH 20
eller medfora engingstiindarepA sina 28 Alfred Paulsson,
arbetsplatser.Men en varning 6r pi
o
sin plats.
24 BengtStdlberg,OAD 2
Varningen giiller inte bara svetsare
utan i lika hOggrad fOr yrkesgrupper N
Hedlund, NVT 3
som pd annat satt riskeraratt fi gnistor 81 Bert
BirgithNordqvist,NIM I
pi sig vid t ex skiirandebearbetning,
svarvning eller framfOr olika ugnar
medf6rh0jd temperatur.
Liimna diirfor plasttiindareni omkltidningsrummet eller anvbnd vanliga
Hndstickor!

Nya lagar

l8 Birgit Hdglund, NOB
29 Johan Johansson, NVR 62
I

5O.ARINGAR
Oktober
F
1 Ismailj Jetis,VT 22
4 Ebba Martinsson,KA 32
8 Gun Persson,FKR
VT23
ll BengtEriksson,
12 SvenKarlsson,VE 75

N

1947
r966
1957

Stamtavla
Smeden i byn fyllde 60 dr. FAr
att retss lite med honom samlade
viinnernaihop pengar till en get.
Samtidigt med geten1verldmnadescn lista Avergivarnasnomn.
Smedeniindrade inte en min vid
dsynenav geten.Kastadebara en
blick pd listan och sa:
- Och det hiir ska ft)resttilla
stamtavlan,fdrstdr j ag.

',';ffmt,HIR

6O.ARINGAR
Oktober
F
I YvonneFutvoye,KPK
I Hans Svensson.FMC
4 HenryKarlsson,VT 721
8 IngridAndersson,FAK 41
9 Ingvar Rand6n,FAI 53
ll Olov Astrand,FAI 53
23 BertaKarlsson,FAK 41
27 Karl-AxelSkoog,VT 416
28 Harry Siiker,FMO 5

An,tt.dr

D+O
Karlsson, Celin, OPH l.
1953 Fddd den 22 juli 1918.
l 9 5 l Pensioneradden 3l maj
1980.25 anstdllningsAr.

Bande Ingid, FAT 23.
Fddd den 25 juli 1918.
Pensionerad den 31 juli
1980.36 anst{llningsAr.

Lindgen, Karl-Uno, OPF.
Fddd den 2 november
1917.Pensionerad
den 30
juni 1980.4l anst6llnings-

Bjdrk, Lilly, vN 33.
Fddd den 22 juli 1915.
Pensionerad den 30 juni
1980.36 ansHlningser.

195'l
l96l
1936
t970
1960
r939
1962

S
7 BertilPettersson.
SRV50
MG l0
14 GustavJohansson,
MS 20
15 RuneGustavsson,
20 Henrik Andersson,SAP 4

1942
1948
1936
1968

I
28 Carl-LennartBergqvist,SWP 4

1962

N
9 RuneStein.NVV
NVR 65
13 SvenJacobsson,
November
F
3 RuneBergstr6m,FAE
13 Ingrid Pettersson,VT 13
?.4 Karl StAlhammar.VP 55

ro6n
;;;;

IYJU
1966
1935

tu.

Carlsson,Holeer, LTT 2.
Fddd den ll juni 1915.
Pensionerad den 3l m4j
1980.22 ansteilningser.

F
Andersson,Per, VT. F0dd
den 5 juni 1915.Pensionerad den 3l maj 1980.
52anstellningsAr.
Eidvall Sven, FIR 7.
F6dd den l7 iuli 1917.
Pensioneradde; 30 juni
1980.50anstdIningser.

Eiksson, Harry, \A 2n.
Fodd den 30 juni 1915.
Pensionerad den 3l maj
1980.39anstallningsir.

-Nm-t?
SektorForsvarsmateriel- Produktron

Elfstrdm, Ine7, W 72.
Fddd den 19 juni 1915.
Pensionerad den 3l maj
I 980.38 anstallningsir.

vihk Enk, w 22. Fddd
den 25 juli 1915. Pensionerad den 30 juni
1980.I 9 anstallningsAr.

Frogner, Eva, YN 42,
Fddd den l6 februari
1930.Pensionerad
den 31
maj 1980. 8 anstdlningsar.

Odvall Ebbe, TVR 10.
Fodd den 30 juni 1915.
Pensioneradden 3l mai1980.17anst{lningsar.

Grell, Gulli, \'t{ 32. Fddd
den 9 januari 1920.Pensioneradden 3l maj 1980.
36anst{llningsAr.

Ingenjcir Ake Anderssonhar utsetts till
chef for verktygskonstruktionsavdelningen VKV. Ingenjcir Andersson tilltriider sin nya befattning den I september 1980.
Till fcjrhandlingschef, med uppgift att
i fdrsta hand svara fcir policyfrigor
rdrande loner och avtal samt fcirhandlingar avseende arbetarpersonal, har
fr o m 80-08-04 anstiillts ingenjor Tage
Bengtsson.
Ingenjcir Bengtsson iir for niirvarande
produktionsteknisk chef fcir SKF Steel.
Hiillefors.

Hjelnstig Eirger, SKR 4.
Fddd den 23 juli 1915.
Pensioneradden 30 iuni
1980.18anstillningsir.

Leskinen Hille, YM 15.
Fddd den 28 maj 1915.
Pensioneradden 30 aoril
I 980.Z anstaltningsAr.

S
FranssonEvert, MVK 90.
Fddd den 14 december
1917.Pensioneradden 19
maj 1980.19 anstAllningsar.

Hailqvist llaffrid, FKL.
Fddd den 15 juni 1915.
Pensioneradden 3l mai
1980.,16
anstdllningsAr.
I,{tlsmanKnut, PA. F6dd
den 13 december 1915.
Pensioneradden 30 iuni
1980.41anstalhingstu.

Jansson lyar, MG 90.
Fddd den 14 juni 1915.
Pensioneradden 3l maj
1980.41anstitllningsAr.

Martinsson Amid, MSK
50. FOdd den 2l iuni
1915.Pensionerad
de; 3l
maj 1980.37 anstdllningsar.

Norell Allan, LTL. Fddd
den 25 juni 1915. Pensionerad.den
3l maj 1980,
6 anstillningsir.

Oikarinen Ani, MG 10.
Fddd den I september
1930.Pensionerad
den 3l
maj 1980.l8 anstdllnings-

N
Ololsson Olov, NyK Z.
Fddd den 23 juli 1915.
Pensioneradden 15 maj
I 980. 30anstdllningsAr.

tu.
Persson Emma, YN 32,
Fddd den 8 juli 1915.
Pensioneradden 30 iuni
1980.4Oanstaltningstu.

Marknadsforing
Gunnar Andersson,FMXI, gir dver
pi deltidspension
fr o m 1980-08-01.
Stig Stdlberg, FMX-I, utses fr o m
sammadatumtill gruppchefAsien.
Lars-Gdran GustavssonFMX-l utses
fr o m 1980-08-01till ansvarig for
varvsofferterinom grupp Viist.
Herr David Milne tilltriider 1980-0g-04
en befattning som engelsdversiittare
pd FMC 2. Han iir 38 6r, fodd i Storbritannienoch har vistats l0 6r i Sverige. Han iir f n anstiilld pA KAMEWA,
Kristinehamn.

OveringenjcirClaes,Fl?ger,
SBG, slutar
sin ansttillningvid AB Bofors den I
november1980fdr att tilltriida befattningen som marknadsdirektOrvid
Smedjebackens
ValsverksAB.

Hedenqvist Gunnar, FAT
21.Foddden 10iuli 1915. Persson GAran, TyT 4,
Pensioneradden 30 juni
F0dd den 4 oktober 1917.
I 980.50 anstAllningstu.
Pensioneradden 3l maj
1980.29 anstallningsar.
Pettersson Lennort, YT
122. FOdd den 5 ianuari
1915.Pensionerad
den 30
juni 1980. 46 anstellningsir.

PetterySonGdsta, NZL l,
Fddd den 23 juli 1915.
Pensioneradden 30 juni
I 980.36 anst{llningsAr.

Hedlund Ros4 VKV 4.
Fddd den 5 juli 1918.
Pensioneradden 3l iuli
1980.42 anst[llningsAr.
Johansson Gustav, PTF
61. Fdddden6 juni 1915.
Pensioneradden 3l mai1980.33 anstdllningsir.

A]IDRAD
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Anmeltill
fd.
fiirsiik ringskassan! t Sli

PerssonNils, MGP. FOdd
den 30 april 1918. Pensioneradden3l maj 1980.
44 anstalningser.

Aberg Stig,MD 22. F6dd
den l0 augusti 1915.
Pensioneradden 31 iuli
I 980.43 anstillningstu.

Rautianen Urho, NYK 2.
Fddd den U E:uj 193t.
Pensioneradden 3l mai
1980.23 anst5llningstu.

SK
Corl.ssonNib, MSK 5.
F0dd den 5 maj 1915.
Pensioneradden 3l mai
1980.42anstillnincstu.

SdrstdzdG&stay,NVP l.
Fddd den 5 maj 1915.
Pensionerad den 5 maj
1980.4Oanstdlningsir.

Rennemark Frank, YKE
2. Fodd den 31 juli 1915.
Pensioneradden 30 iuni
I 980.20 anstellningsAr.
Siirtola Elso, RM 73.
F0dd den 29 aoril t923.
Pensioneradde; 16 -iuni
1980.4 ansteilningsAr.
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Larsson Sigfrid, PPY.
Fodd den 30 juli 1915.
Pensioneradden 30 iuni
1980.4l anst.itllningstu.

@

t'.f

l\
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\-

Lanson Erik, LTA l.
F0dd den 6 september AstrOm Gustav, VKR 22.
1917.Pensionerad
Fddd den Z juni 1915.
den 3l
maj 1980.17anstallnings- Pensioneradden 3l maiif.
1980.38anstallningstu.

Ahling, Astrid, VN 52. Fddd den 9 november 1927.
Avliden den3l maj 1980.26 anstellningsar.
Li1lberg, Ingvar, 'tYM 2. Fddd den 4 september1916.
Avliden den I juni 1980.44 anstdllningsir.
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Fabriks Studieupptakt1980
Den 14-15augustiholl Fabriks avd25
studieupptaktpi Storon. Studieorganisat0reroch studieombudfrin avdelningen samladesfOr en genomgdngav
studieledighetslagen,upps0kandeverksamhet,ekonomiskabidrag och 6rets
studieprogram.
De medverkandesomgiorde studieupptaktenintressant var Ingemar Skott,
K-G Anderssor frin LFS
och Bosse Ericsson frdn
Fabriksarbetarefdrbundet.
Arets nyhet dr Facklig
GrundUtbildning FGU,
som viinder sig till de medlemmar som inte har nigon
facklig utbildning. Cirkeln
behandlar F0rbundets
uppbyggnad Arbetsmiljt) StAendefrAn viinster: S-A Andersson NVR 62, Ernst Therus NVN 41, Bengt WUW NVR 53' Ove
och Avtal/lagar. Cirkeln PerssonNVP 2, Lena Aslund NVK 6, Ingrid Lauri VN 23, Mariatta Takkinen VN 35.
beriiknas omfatta 40 stu- Knistdende frdn v?inster:conny Hjalmarsson NVN j0, staffan Lindell NIM 4, Lennart uddcn
dietimmaroch ett 2-dagars NVK 2, Weikko Wall NVK 2, Mats Gren NVK 2, Ari SattaNVK 2.
internat. Studieprogrammet innehiller vidare cirklar som Fabriks vad siiger
avtalet?, MOtesteknik,
Facklig Grundskola, Psykologi i arbetslivet,Grundkurs i Bokfciring, Skatter
och Deklaration samt
Engelska. Fackliga ungdomsskolor kommer att
hillas pA Akerby kursgdrdunder hOsten och viren.
Ar DU - intresseradsv studier?
- ansttilldpd Nobelverken?
- medlemo Fabriks?
6r ja - ta di kontakt med
svaren
Om
din studieorganisatdroch diskutera
vilken cirkel som skullepassadig. Har
du obekvlm arbetstidkan du fi ersiittning vid studier med timstudiestod,
somutgir med 33 krltim. Si inga ekonomiska hinder fOreligger fcir t ex
skiftarbetareatt studerai cirklar. Jag
hoppas att det blir fin uppslutning till
Fabriks cirklar och hiilsar vira med- Pe trappan stAendefrAn vanster:Gerd Karlsson VN I, AA Wiklund NVR 62, Jan Bengtsson,NVR
lemmar vdlkomna till en studieaktiv 52, Tord Olsson NVR 82, Jan-Christer SOrensenVN 44, Peter Ohlsen VN 42, Dan Eriksson VN 44.
Kniistiende frAnvLnster: Anders Karlsson VN 42, StigKollin VN 62.
hcist.
Kjell Eklund,
i Fabriks avd 25
Studieorganisan1,r

pANOBEL
FABRIKSSkvddsombudsutbildning

De flesta flickor skulle inte
drdmma om att gOrade sakerde
dr1mmerom atigdra
Lors Forsell

En trimmning i Lagar och Avtal genomftirdesden 11 och 12 juni
fiir Fabriks nyvalda skyddsombudoch ersiittare pi Nobelverken.
Milsiittningen var att ge de nya skyddsombudenen grund att sti
pi, i derasfortsatta arbetefiir en bittre arbetsmiljii pi Nobelverk'
en. Handledarefiir kursenvar SvenNordwall och Bengt'Olof Jacobsson.

Minst en cirkel
per studieombud
Medtallsavd76 studieombudsamtavdelningsstyrelsen
har haft studiekonferenspi Akerby kursgird den 27-28
aug.
Studiebrganisatlr Hans Falk hiilsade
v6lkommenoch dppnadekonferensen.
Metallsstudieregions
ordfOrande,Sten
Widell, deltog och informerade om
Orebro-regionens
verksamhet.Widell
poiinteradenridviindigheten
av att cika
studiecirkelverksamheten
bide med
hjtilp av timstudiestdd,samt pA fritiden.
Margita Magnusson informerade om
de internationellastudiecirklarnaoch Tio presentkortom vardera25 kr lovadevi att dela ut bland dem som rlitt l6st
Det skallhiirmedverkstdllas.Varsitt brev att vantape posten
uppmanadedeltagarnaatt liisa och re- vArt semesterkryss.
krytera till "Metall i Norden" ett ma- har terial som finns pA svenska,norska,
16, Karlskoga,o Ausland, Korpkullsvageng,
!-ort 9 Haag 6 Trddgardsgatan
finskaoch danska.
Karlskoga, TageLind, sandviksvdgen12 A, Karlskoga,nori riitrtram,-skriIngemar Forslund, Folksam, med- gatan 13 A, Karlskoga,Greta orsson, pl 9g52 uttJrbiick, Karlskoga, Robert
verkadeoch redogjordefdr utbildning- Pettersson,Uppsiittarevgg"l l_9,Karlskoga, Greta Karrssor, ri--.rmansvagen
en av fcirsiikringsrAdgivare.
F0rs6k- 16, Karlskoga,Birgitta Lind, sibyllegatan26,3 tr, stockhoim,Rine Rotheius,
ringsridgivarnahar varit till stor nytta vanadisvtigen36 nb, stockholm,och sven Nilsson,Kungshogsgaian2l,Ljungby.
och hjiilp fOrmedlemmarnai facket.
Metalls avd 76 ordf Frank Kylvik,
lamnadeaktuellinformation och redogjorde fcir Metallsnya skola som skall
byggasvid Lingatan utanfdr Lysekil Salfvill
6veni Ar informerasinakollegerinfOr studiesisongen.
vid Gullmarsfjorden.Skolanber?iknas
-79genomfordeskursen.
Hosten
kosta 150 milj kr med fritidsanltiggningaroch geplatsf6r 240elever,samt "Fiirhandlare i, salf" rsrn bllv mycket uppskattad av sdrskilt vara yngre kolvara fiirdig fOr invigningtill l/l 1983. leger. studieledareniir nu i full g6ng med planeringenav sammakurJ aven i
Ingemar Skott, Vuxenutbildnings- h0st.Tag kontakt medhonomsafar ni upplevaen intiessantutbildning.
niimnden, informerade om de nya
Infdr verksarnhetsaret
1980har styrelsenfcir avd. 153Boforsav sALF
VUN-stOdensom bdrjade att tilliimftiljande sammansdttning.
Ordf. Eric Ohlsson,sefu.Rune irfo*i"n
pas den I juli -80. Timstudiestddet
dr LarsJansson,Sdlrei
YtssfuPer_Strdmbqt.Owigastyrelseledamciter
hOjdestill 33 krltim samt dagstudieE-iksson,LennartKarlssonochGostaMoberg.
som styrelsesuppleanter
stddettill 198kr/dag.
har valtsAilan wahlberg,
Ingemarcarlssonoch
RagnarGustavsson.
Fritidsaktiviteterna blir alltid uppskattade pA dessastudiekonferenser,
Studieledareir IngemarCorlssonavdpTG 4.
man anordnar "tevfingar", lekar dtir
alla kan deltaga,sisom tipspromenad,
Huvudskyddsombudfcir Boforsverken6r Bdrje Eiksson avd Mp och
pil- och ringkastning,fotboll, tennis
forKlstaArnold MdrschavdMVK 2.
samt"skidAkning."
Fcirsiikringsridgivare
Till dessa aktiviteter har priser
dr Arne Hr)gberg.
skdnkts av fdljande: AB Bofors,
SALF: s fritidsadaggningBliniisfrireningen
Folksam, ABF, Konsum, Avd -76,
har ocksi valt funktioniirer
fcir verksamhetstued-rg8d:ordf. xorf sii'nug, sekr.syenHurtman.
Orebro ISns Sparbanki Karlskoga.
kxsor GtitheBrick och klubbmiistare
ar Harryveriionnedi;li6,i;'i
Vddergudarnahar alltid varit p6 bra
Boforsverken.
humdr,med solskenpA dagarnaoch
regn under natternavid dessa studieupptakter.Vid avslutningenuppmanade Flans Falk studieombuden Det trdkigo med godafdresatser Sitt heligasteoch sitt smutsigaste
att rekrytera deltagaretill minst en tir att man vanligen fdr dem vill mrinniskon behdlla
f6r sig
studiecirkeI per ombud.
efterdt
sjtilv
Salon Gahlin
Rolf Berglind
Elmer Ditonius

Semesterkryssvinnare

"tiirhandlare i Salf" kommer igen

\w
lrAs
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Finalparet i singel - segraren G Oster, Akers
och hans motstdndareA Svensson,UVA, som
trotsJdrlusten ser ndid ut.

Gunnar Oster
miistare1980
Det irliga koncernmisterskapeti tennis arrangeradesdennaging av Bofors
Tennisklubb.
De tillresandedeltagarna,som kom
frdn - UVA, NOHAB, Tidaholm,
inkvarAkers och Stockholmskontoret
teradespi Karlskoga Vandrarhem diir
de trivdesjiittefint.
Pi ldrdagskviillen samladessamtliga
deltagaremed fruar till sup6med dans
pi KarlskogaStadshotell.Det blev en
myckettrevligafton.
Tiivlingarna kunde trots det nyckfulla
viidret genomfcirassom planerat.Konkoradesi sivtil singelsom
cernmlistare
en sk trOstdubbel.D6rut0verspelades
turneringbland fOrstaomgdngensutslagnaspelare.

Fq:r+oq

RESULTAT:

i div I vlstra
Almtuna-Bofors
San 28/9
I/10 Bofors-Skdvde
On
Sdn 5/10 Vdsby-Bofors
8/10 Bofors-Nacka
On
Bofors-Hammarby
12/10
Sdn
On I5/10 Vallentuno-Bofors
Sdn I9/10 Bofors-Orebro
On 22/10 Huddinge-Bofors
SOn 26/10 Bofors-Vita Hdsten

On
On
Sdn
On
SOn
On
Sdn
On
San

29/10
5/ I1
9/lI
12/l I
16/lI
19/II
23/lI
26/ I1
30/11

Kvartsfinaler
Akers- L-EL6froth,
GOster,
lllT_,, u_,
T Frendius,
NOHAB- H Eriksson,
?.:TU_,
- K Nybers,
BNorell,Stockholm
".l.li, r_U
*ol1i
A Svensson.
UvA - L-GSteiner,
u_,
Semifinaler
G Oster- T Frendius
- B Norell
A Svensson

6-3,6-3
3-6, 6-l, 4-l uppg

Final
GOster-ASvensson

6-0,6-l

Segrarei trcistturneringenblev E Lundqvister,Tidaholm.

DUBBEL:
Semifinaler
Eriksson/L0froth - Oster/Forsman
4-6,6-3,7-6
6-1,7-6
Anell/Nyberg-Frendius/Soder
Final
Anell,/Nyberg-Eriksson/Ldfroth

l8

6-3,6-4

Ny karricirefterpension

Ydr ungdom
Vir tids ungdom iilskar inget annat in
lyxen och llttjan. Unga miin och kvinnor
uppfcir sig sdmredn nigonsin. De fciraktar
varje auktoritet och hyser ingen respekt
fcir ildem.
Vir tids barn har blivit tyranner civeross.
De reser sig inte ens om en iildre person
trlder in i ett rum. De iir uppkiiftiga mot
sina fciriildrar och andra. De stOr varie
hyfsat samtal mellan vettiga miinniskor.
De har d61igamatvanor och har blivit sina
liirares skriick.

Sokrates(dtid 399f Kr)
t**
Unisont4179
",

- Vad gcir Du efter din pensionering?
- Har Du nigon hobby som Du ser
fram emot att fA iigna mera tid it?
Britta Hellstrdm sekreterare i Bofors
under mdnga ir och pensionerad 1979
har anvdnt sin nyvunna ledighet 6t sin
stora hobby - mileri. Hon gcir det
med framgdng. Hennes detaljrika bilder frin det tidiga Karlskoga manar
fram den nostalgi som de flesta av oss
har inombords.
Minga, mdnga karlskogabor minns
med en viss saknad Solbringen, Torget,
Rdda skolan. . . frin den tid di det begav sig.
Britta Hellstrdm ar klart naivistisk i
sitt maleri. Hon liknas av minga vid
Stina Sunessonoch Olle Olsson i Hagalund. Genom sitt mileri, diir hon h6mtar motiven frin fcirutom Karlskoga
frin sin barndomsstad Kristinehamn
och familjens sommarparadis pi Vtistkusten, iir hon inte bara kulturarbetare
som bildskapare utan ocksi bevarare
av kulturhistoria.

Under sin relativt korta tid som pensiontir och diirmed aktiv konstndr har
hon hunnit med bide egna utstalningar och att delta i ett antal samlingsutstiillningar. Hon har m6tts av
en enig kritikerkir som varit generdsa
med rosorna. Utstiillningsbescikare
och kritiker har varit Overens.Vid hennes senasteutstiillning pd Hallagirden
i Lekhyttan sildes under sex dagar
drygt hiilften av de 60 utstiillda tavlorna.
Niirmast fcirbereder hon nu en utstiillning i SE-bankenslokaler vid Toreet.

Ord om bruket
ov vin och ol
Minga ordsprdk och talesiitt, visor,
dikter och rim har agnats alkoholen.
En del positiva, men betydligt fler
negativa.
Hiir iir ett smakprov.
o Vinetsvlin iir sin egenoviin.
o I vinet kommersanningenfram.
. Det er fler som drunknar i vin ln
i vatten.
o Diir vinetgdr in gir vettetut.
. Ol gcirstoraord.
. Ol gcir blodet tjockt och tankarna
tunga.
o Pengarnatill brtinnvin ligger alltid
Overst.
Alkohol ar ett gott medelatt bevara
alltingutom hemligheter.
Att dricka drinker inte bekymren
utan vattnardem.
. Det ar med 6ren som med suparna - det iir de sistasomkndckeren.
o Det som sigs under ruset har tiinkts
f0rut.

Ur spir
- Vart ska jag gd fAr ott fd tag
pd min borttappadeklocka?
- Gd till SJ. Dom spdrar alltid
ur.
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PSYKISKTUTVECKLINGS-

Gymnastiktis, Trbsl0jdm6n

Virat Ging ons, Danskurstors, Keramik tors

KONTAKTGRUPPER

Vi arrangerar ocksti tvd liinsfester

Husmoderskedjanmin, Ruttans flickor tis, Vi viver vidare,ons.

ALLA AT,NNANS HUS

Boforsgdrden vill vara ett
gemenskapochfdrstdelse
niskor av olika dldrar.
och livsintressen

LANsrRApr,q.
.fdr

mtin-

KAFFESTUGA
Oppen min-tors 9.009.00-15.00erbjuder
hembakatbrOd i en
miljr)

DANSKURSER

fdr psvkhkt
19/9

2r/
frin hela

BARN 7-I2 AR
Baka Kaka mAn, Trtisl0jd tis, Vi
kramdjur tis, Keramikons, Nyttigt
dis ons, Kring Spisen tors, Mode'llbyggetors, Pingis tors, Bokklubb ons
BarnteaterpA SmedensfritidsgArd,anmtilantill Boforsg6rden

UNGDOM
Keramik min, Teater tis, Friluftsgrupp tis, Rolig partymat ons, Biljard
tors, Musikgrupptors
Dessutomkommer vi att ha olika turneringar, frdgettivlingar samt massor
av andra arrangemang. Varje kvtill
kommer vi ott ha en aktivitet. Bl a en
hemlig gtist en gdng i mdnaden. Allt
dettapd 6ppna linjen.

Gamla Brukspojkars klubb varannanfredag
Gruppernaiir iippna fiir flera
deltagare

ungdom

lkomna

Fdrutom den fasta klubb- och kursverksamheten erbjuder BOFORSGARDEN

LORDAGSSKOJ

STUDIECIRKLAR

20/9 m bl a film Kal
Dinky har hugdvakt.fficke

MANDAGAR
Batik, Kliids0mnad, Lampsk?irmssOmnad, Makram6/N6vers0m, Husmodersgymnastik,Vegetabilisk mat-

22/ llKarl- Alf red spElarbowling,
Coyoteni fara, Hacke i bustagen
7/ 12JULFEST Chilly Willy sjusovarna MussePigg ochjiitten, Hacke
6kerskidor

Gammaldansnyb min
Buggkursnyb tis

FOR DE YNGSTA 3
Lek och Sagamin-f

PENSIONARNN

srORoR

BOFORSGA RDEN il'ii,!,f"i',
fi;{;,'::;i L[fi:;:' !:ii;
spornrrangemang.
Kursprogram 1980-1981

Fit€

FILMER
BARN
25/ lO kl 14.00.Filmlcirdag
Tom och Jerry som klippare,
vir, Robin Hood g0r gott, K
maleken,Daffy fingar bovar, H

kt 19,00
Trinity klippertill igen
0 Soldierblue
2 0 / l l JaktenpAmiljoniirenElvisP

JULFEST
SondagendenT/12 kl 14.00
Ons I0 dec kl 19.00sjunger Nils
Bdrje Gdrdh i stora salen. Fri
entrd

DAGAR
taviv. Keramik
ONSDAGAR
Gotaviv, Lampskirmss0mnad, Knype
ling, Trisl0jd, Frivolitet
TORSDAGAR
Husmodersgymnastik,
Pinnspets,Triislcijd
Under hdstenplanerasen kurs i: Blommor i kruka och vas ssmt en halm-

SYSTUGA
somhjiilper Dig sy sjtllv
Tisdagar
17.00-21.00
Oms0mnadoch lagning av gamla kliider, iindring och justering
av nya kl6der, tillklippning och
provningav basplagg

ANMALAN OCH FORFRAGNINGAR
betriffande Boforsgirdens verksamhet kan gOrasgenompersonligtbes0k,
per brevellertelefon322 ll - 3225l

