Det nya I-huset ligger utanför lågkroppen längs L M Ericssons
väg. Det lägre huset rymmer två matsalar i övre våningen, en
matsal jämte kök i den nedre. I det högre huset blir det bl.a.
gymnastiksal, huvudkassa, intressekontor, personalavd. med arbeten främst inom rekryteringssidan samt en utökad hälsovårdsavdelning.

Tre nya LME-byggnader
i Midsommarkransen
M Ericsson jämte dotterbolagen Sieverts Kabelverk AB
och Svenska Radio AB fick i
januari regeringens tillstånd att disponera 181.8 miljoner kronor investeringsfondmedel. Pengarna skall användas
under en femårsperiod för byggverksamheten och för maskinanskaffningar.
Ca 100 miljoner är avsedda för stockholmsområdet.
— Pengarna hjälper till att göra det
möjligt för oss att vid huvudfabriken i
Stockholm nå det mål vi strävar efter,
nämligen att skaffa lokaler för den
framtida expansionen, och att i viss utsträckning kunna »flytta hem» personalen från de många hyrda lokalerna i
stockholmsområdet till HF, säger DK
Nils Svensson.
På basis av budgets och prognoser
har vi för 70-talet försökt bedöma behovet av kontors- och laboratorielokaler, matsalar, lokaler för hälsovård och
vissa fritidsaktiviteter. Planerna måste
naturligtvis successivt omprövas med
hänsyn till utvecklingen, påpekar DK
Svensson.
Läget är f.n. sådant, att expansionen
av tekniska och andra enheter har gatt
så snabbt, att vi under senare år fått
ytterligare öka antalet hyrda lokaler i
omgivningen för att klara tillväxten.
De planer för nybyggnader, säger
DK, som är mest aktuella är ett laboratoriehus inom HF.s område och ett
hus för laboratorier och tekniska kontor på Tellus-anläggningen. Bada byggnaderna uppförs ungefär samtidigt och
beräknas vara klara i slutet av 1972.
För att skapa bättre förhållanden
vad gäller matsalar, hälsovård och fri-
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tidsaktiviteter byggs dessutom f.n. ett
hus för dessa på HF. Det kommer att
tas ibruk omkring årsskiftet.

är I-huset, eller som det även kallas
Matsalshuset. Hur det kommer att se
ut framgår av perspektivskissen. Det är
inte mindre än 108 m långt och med en
bredd på 22 m. Från markplanet till
den lägsta delens tak är det 11 meter.
Utanför lågkroppen längs LM Erics- 5-plansdelen kommer att få fem meter
sons väg kommer den första av ovan högre takhöjd. Generalentreprenör är
nämnda tre byggnader att resa sig. Det Erland Gustafssons Byggnads AB.

I-HUSET vid HF

Byggnadsavdelningens chef övering. Roger Roald med en modell av L-huset.

Det planerade nya huset på Tellusanlåggningen kommer att
ligga i direkt anslutning till TN l-husets
vänstra flygel mot parkeringsplatsen.

DK Nils
jj
Svensson
- Betonggjutningen pagär för fullt,
säger LME:s kontrollant ing. Bo Karlberg till Kontakten vid en pratstund i
början av juni. Stommen till plan 1 är
i stort sett klar, liksom köksdelen i plan
2. Det här bygget växer från norr till
söder, berättar Bo Karlberg. Långa hus
bygger man på det sättet, och det innebär att inflyttningen kan starta i norra
delen, dvs i köket och matsalarna. Intressant och ovanligt är att så många
olika arbeten utförs samtidigt. Nu hittar man armerare, rörmokare, utsättare,
timmermän, svag- och starkströmselektriker jobbande mer eller mindre sida
vid sida.
I den lägre byggnaden inryms två
matsalar i översta etaget och en matsal
jämte köket i det nedre. Ungefär 6 000
luncher per dag beräknar ICA kunna
servera i lokalerna. - Om inte vara planer slår fel, säger IC Olof Nyhlén, så är
serveringen i gång där före årets slut,
troligen i november.
IC OlofNyhlén.

I den högre byggnaden far hälsovården, som kommer att byggas ut kraftigt,
de tvä översta planen. Hit får alltså LMarna gä nästa vår, när de skall söka någon av de fyra läkare som kommer att
arbeta där.
Huvudkassan (Exk) kommer att
Hytta in i plan 3 liksom intressekontoret. Anställningssidan inom personalavdelningen och personalkonsulenterna hittar man också i det här planet.
I planet under utövar verkstadens
personalintagning (Vbp) och skyddstjänsten sina verksamheter.
Plan 1 eller suterrängväningen blir
fritidsorganisationernas speciella plan.
Idrotten får en 1 3 x 2 1 m stor gymnastiksal, motionsrum med redskap för
tyngdlyftning, roddapparater, testcyklar etc. En bastu finns för dem som
vill »rena sig» efter ett svettigt motionerande.
Verkstadsklubben och SIF disponerar lokaler för sina verksamheter i det
här planet, för fotoklubben görs ett
laboratorium i ordning och för smalfilmsklubben ett utrymme för t.ex. filmredigering. Övriga fritidsorganisationer
är inte bortglömda. Förrådslokaler
ställs till deras förfogande.

L-HUSETvidHF
Det blir ett 1 1 plan högt komplex som
kommer att ligga vinkelrätt mot Khuset vid dess norra ande.
Huset skall till övervägande delen
innehålla laboratorier och tekniska kontor för X-divisionen. Fyra plan får högre takhöjd än normalt för att kunna
användas för speciella laboratoriearbeten.
Två entréer som leder till ett hisstorg finns i det förslag som ligger närmast till för ett slutgiltigt godkännande.
Så snart I-huset står klart, dvs. kring
årsskiftet, skall spaden sättas i jorden.
Och någon gång under 1972 hoppas
man som tidigare sagts kunna flytta
in i lokalerna.

TN 2-HUSET
Det nya huset på Tellusanläggningen
(TN 2-huset) planeras att innehålla laboratorier och tekniska kontor för Xdivisionen, och då sannolikt för AKEverksamheten. Vidare får T-divisionen
utrymmen för framtida behov. I källar-

>T v *
LME-s kontrollant ing. Bo Karlberg vid den grop som skall bli gymnastiksalen i det
nya I-huset.

na initiativ av verkstadsklubben har hål
slagits i muren vid mellangatan så att verkstadens folk slipper gä uppför nedfarten
för att komma till I-huset.

51

Bertil Karlberg,
verkstadsklubbens
vice ordförande.

I företagsnämnden har tillsatts underkommittéer med representanter för intresseorganisationerna och förelaget, som diskuterat de olika byggnadernas planerade
utformning samt parkerings- och trafikfrågor.

XeC Holger Allcrdahl

I Hudiksvall blir det ytterligare ett
skepp på 100 X 25 m. Det bygget sätts i
gång under 1971 eller 72.

I Söderhamn kommer i år byggandet
av en större lagerlokal att påbörjas. Sepro— Verkstadsklubbens vice ordf. Bertil dan är avsikten att uppföra en ny
2
Karlberg, säger alt arbetet i kommittén duktionshall om ca 6-7 000 m . Aluför det s. k. 1-huset gatt mycket bra. BI. a. miniumhuset rivs för att ge plats åt halhar klubben fått igenom sin önskan om en len, men byggs upp igen i ungefär samgenomgång från mellangatan till huset för
ma utförande i nordvästra tomtdelen
de kollektivanställda.
mot staketet.
Se bild på sidan 51.
våningen är det tänkt att TV skall få
förråd. Även utbildningssidans önskemål om plats kommer att kunna tillgodoses.
Huset skall ligga i direkt anslutning
till vänstra flygeln av TN 1-huset mot
parkeringen. (Se bild). Den totala byggytan rör sig om nära 12 000 m2.

Byggverksamheten i övrigt
På byggnadsavdelningen vid HF ber
Kontakten avd. chefen övering. Roger
Roald att berätta något om byggverksamheten vid de olika LME-enheterna
i landet.
I Östersund kommer en ny monteringshall på 5 000 m2 att byggas med
start efter semestern. Det blir en utökning i sidled. Vidare får ÖS nya kontors- och förrådslokaler om ca 1 000 m2.

I Katrineholm sker slutbesiktning i
juli av en förrådsbyggnad, som till att
börja med skall användas för produktion. »Kärnmakeriet» byggs till med
1 000 m2. Där är slutbesiktningen angiven till oktober i år. Verkstadslokalen
utvidgas med 3 000 m2 och ett 2-plans
kontor med bi. a. bastuanläggning är
andra byggen som är projekterade. Under våren 1971 beräknas dessa tillbyggnader stå klara.
I Ingelsta börjar arbetet med en ca
10 000 m2 stor produktionshall i slutet
av året. Den läggs i direkt anslutning till
den nuvarande fabriksbyggnaden.
1 Borås har LME hyrt konfektionsfirman Magnis lokaler. Det är ett fyra
plan högt hus för verkstaden och ett tvåplans för kontor. Reparation sker successivt under året med inflyttning allteftersom man blir färdig med dessa arbeten. Organisatoriskt hör den nya enheten till OR-fabriken.
I Karlskrona blir det en stor avgiftningsanläggning för ytbehandlingen och
i Vedeby bygger man en ny verkstadslokal i 2 plan om 5 200 m 2 . Starten sker

/ nummer 5 av Kontakten

— Att X-divisionen behöver mera utrymme för sin verksamhet är en naturlig följd
av de senaste årens expansion, säger XeC
Holger Allerdahl. På 10 år har beställningsingången ökat fyra gånger och faktureringen 3 gånger. Personalen har under samma tid fördubblats.
AKE-verksamheten kommer in som en
naturlig avlösare av äldre telefonsystem.
Vid varje tekniskt byte, säger XeC Allerdahl, uppstår självklart påfrestningar på
tillväxten av alla slags resurser, inte minst
personalen. Även i de äldre systemen kommer elektroniken in, vilket gör att vi måste ha en viss utvecklingskapacitet. AKEtekniken å sin sida förutsätter i nuläget att
provstationer byggs, som kräver utrymme.

i höst med inflyttning nästa år. Lokalen
ska ligga åt söder mot landsvägen.
I Olofström bygger kommunen en enplans verkstadslokal som LME skall
hyra. Den kommer att ligga en dryg km
från den nuvarande LM-enheten. Spaden i jorden blir det nästa år.
I Kristianstad slutligen skall ett varmbonat lagerskjul uppföras nu i sommar
öster om infarten till verkstaden.

redovisas

LME:s verksamhet under 1969
UTKOMMER FORE VERKSTADSSEMESTERN
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En och en halv miljon
500-väljare tillverkade
land LME:s många tekniska
och ekonomiska succéer genom tiderna står ett speciellt
skimmer kring deii omkring 1920 färdigkonstruerade 500-valjaren.
Fredagen den 3 april 1970 uppmärksammades än en gång denna gamla
»evigt unga» produkt. Den 1 500 000:e
exemplaret lämnade då bandet i den stora monteringshallen i Söderhanmsfabriken.

B

Blommor och choklad
För nästan exakt 10 är sedan, den 25
mars 1960, kunde den miljonte väljaren
räknas in. Lägger man därtill att det
är 15 år sedan SÖ tog över tillverkningen från HF, förstår man bra LM-ledningens och SÖ-chefen Uno Erlings beslut att dagen borde firas på något satt.
Först och främst smyckades det
1 500 000:e väljarexemplaret med blommor vid starten på bandet.
För den personal som arbetat minst
15 år vid SÖ anordnades ett generöst
chokladlotteri under tiden som jubileumsväljaren detalj för detalj växte
fram till en färdig produkt.
När dagens »jubilar» var klar hämtades den av förman Stig Andersson, som
överräckte väljaren till disponent Erling
att införlivas SÖ:s produktutställning.
Bland föremålen där finns bi. a. en verklig raritet — den miljonte fingerskivan,
Fru Elsy Rahm, Vt 64, var
en av de lyckliga vinnarna
i chokladlolteriet. Disp. Erling överlämnar kartongen.

Jubileumsväljaren smyckades med vackra blommor när den gick ut på bandet
på slaget 14.00- Efter drygt en timme var slutprovningen utförd.
Disponent Uno Erling, SÖC, överlämnade då blombuketten till fru Margit
Nyrén, som är en av de äldsta i tjänst vid SÖ. Hon var nämligen med redan
från fabriksstarten 1947. - Skall hon bli SÖs första bronsplakettör om något
år?
monterad i Söderhamn den 17 januari
1952.

Siffror och historik
Under väljarens 15-åriga tid i SÖ har
730 000 exemplar tillverkats. F. n. lämnar 280 väljare bandet varje dag.
Väljaren är sammansatt av 350 olika
detaljer, och innan den är godkänd för

Forman Stig Andersson
överlämnar här den färdiga
jubileumsväljaren till disponent Uno Erling. Väljaren
kan intresserade hitta bland
andra intressanta ting i SÖs
produktutställning.

leverans har inte mindre än omkring
2 000 operationer utförts av ca 130 människor.
Den första anläaenineen med 500väljare, som öppnades för allmän trafik.
var stationen West i Rotterdam, Holland. I januari året därpå fick Sverige
sina första abonnenter anslutna en växel
med denna väljartyp - stationen Norra
Vasa i Stockholm.

Thorsman & Co i SKV:s ägo

Ny VD för LME i Finland
Efter
uppnådd
pensionsålder
lämnade direktör Ingmar Horelli
den 30 april 1970 sin befattning
som verkställande direktör för
O/Y LM Ericsson A/B, Helsingfors.
Till ny verkställande direktör
från och med den 1 maj 1970
har utsetts vice verkställande direktören i bolaget Yngve OM us
Direktör Horelli har utsetts
till ordförande i bolagets styrelse efter direktör Runar Hemberg

Kabelverket
i Colombia
LME-koncernen har förvärvat
resterande aktier i kabelverket
Fäbricas Colombianas de Materiales Eléctricos Facomec S.A.,
Cali, Colombia.

Yngve Ollus
som kvarstår som styrelseledamot.

Chefsbyte vid Df
Direktor Nils Kallerman, DFe,
avgick efter uppnådd pensionsålder ur bolagets tjänst den 30
april 1970.
Till hans efterträdare som
chef för marknadsområdet Europa exklusive Spanien samt USA
och Kanada inom direktionsavdelningen för försäljningsfrågor
har utsetts civilingenjör CarlHenrik Ström med tjänsteställebeteckningen DfE.

OluJ Irgens

Carl-Henrik

Slröm

*

Fredtik

Croneborg

Till chef för företaget har utsetts civilekonom Olof Irgens,.
tidigare chef för privatmarknadsförsäljningen vid Ericsson de
Colombia S.A., Bogota. Han tillträdde befattningen den 1 maj
1970.
Till produktionschef i kabelverket har utsetts civilingenjör
Fredrik Croneborg, Sieverts Kabelverk. Han tillträdde befattningen under april 1970.
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Utlandstjänst
Ing. Stig Agnvall tjänstgör som
chef för T-installationer i Portugal sedan den 15 mars 1970.
Tekniker Arne Andersson har
återvänt till Sverige efer avslutat
kontrakt i San Salvador.*
Ing. Jostein Arnekleiv tjänstgör i Egypten sedan den 30 april
1970 som »Chief Supervisor» och
T-chef för »Upper Egypt Coaxial
Project».
Ing. Edgar Åvila har påbörjat
kontraktsenlig tjänstgöring vid

som chef för företaget under ett
år framåt och kommer därefter
att fortsätta som styrelseledamot
i bolaget.

Sieverts Kabelverk har förvärvat
samtliga aktier i Thorsman & Co
i Nyköping. Bolaget tillverkar
fästelement, dossystem och ellistsystem. Hittills har bolaget varit mest kant för sina fästelement,
bi.a. Thorsman-pluggen, men ellistsystemen expanderar numera och kan förväntas revolutionera elinstallationstekniken genom att ledningar och installationsdetaljer tekniskt och produktionsmässigt knyts samman.
Förre ägaren direktör Oswald
Thorsman kommer att kvarstå

Direktör Thorsman avser att
i framtiden enbart ägna sig åt
utvecklingsverksamhet och att
starta ett institut för elteknisk
forskning. Det har upprättats ett
avtal mellan bolaget och direktör
Thorsman, som ger bolaget möjlighet att utnyttja utvecklingsresultat inom institutet.

Companiä Anönima Ericsson i
Venezuela som transmissionsteknisk konsult den 1 april 1970.
Ing. Peter Axell har återvänt
till Sverige efter avslutat kontrakt i Brasilien.*
Ing. Lars-Olof Bergman har
under pågående utlandskontrakt
flyttat från Brasilien till Kuwait.*
Ing. Jörgen Borgström har efter avslutat uppdrag i Brasilien
återvänt till Sverige.*
Ing. Staffan Brandt har under
pågående utlandskontrakt flyttat
från Brasilien till Sovjet.*
Ing. Manfred Buchmayer har
återvänt till Sverige efter avslutat
kontrakt i Spanien.*
Ing. Thomas Carlsson har återvänt till Sverige för nya uppgifter efter att ha fullgjort en del
av sitt utlandskontrakt i Brasilien.*
Ing. Björn Edstav har under
pågående utlandskontrakt flyttat
från Brasilien till Kuwait.*
Ing. Helmut Feige tjänstgör
sedan den 16 mars 1970 i Libanon som schemateknisk ingenjör.
Ing. Bertil Filipson har den 23
mars 1970 tillträtt befattningen
som chef för T-verksamheten
vid Teleindustria S.A. de C.V.,
Mexiko.
Ing. Bo Gustafsson har under
pågående utlandskontrakt flyttat
från Brasilien till Ungern.*
Ing. Börje Gustafsson har avslutat sin tjänstgöring i Mexiko.
Sedan den 27 april 1970 tjänstgör han på avd. TN/T/Fb.
Ing. Paul Gustafsson har efter
avslutad tjänstgöring i Australien den 24 januari 1970 avgått
ur LME-tjänst.
Herr Karl Gustav Göth har avslutat sitt uppdrag i Brasilien och
tjänstgör sedan den 1 april 1970
på avd. HF/Dpu.
Ing. Rolf Hedenström har under pågående utlandskontrakt
flyttat från Brasilien till Sovjet.*
Herr Knud Just har återvänt
till Danmark efter avslutat kontrakt i Mexiko.*
Herr Ernst Järnkrok har återvänt till Sverige efter avslutat
uppdrag i Panama.*

Herr Ture Kedeskog har återvänt till Sverige för nya uppgifter efter att ha fullgjort en del av
sitt utlandskontrakt i Brasilien*
Ing. Lars-Erik Larsson har under pågående utlandskontrakt
flyttat från Brasilien till Sovjet.*
Herr John Lindenström har
återvänt till Danmark efter avslutat kontrakt i Brasilien.*
Ing. Björn Lundgren tjänstgör
sedan den 14 april 1970 vid
Ericsson do Brasil Comércio e
Industria S.A., Brasilien som produktionsteknisk chef vid fabriken.
Ing. Jan Anders Moberg har
den 30 mars 1970 påbörjat ett
uppdrag i Malaysia. Han skall
under 10-12 månader assistera
ETK
med
graderingsarbeten
samt utbilda såväl ETK- som förvaltningspersonal
på platsen
inom graderingsområdet.
Ing. Arne Modin tjänstgör sedan den 2 maj 1970 vid Teleindustria S.A. de C.V., Mexiko
som assistent till chefen för produktionen av bärfrekvensutrustning.
Ing. Ingemar Nilsson har, efter avslutad tjänstgöring vid Sonitel S.A., Panama, avgått ur LMEtjänst den 30 november 1969.
Ing. Erland Rönnlund tjänstgör sedan den 28 april 1970 i Malaysia som ritkontorschef vid
Ericsson Talipon SDN BHD.
Ing. Håkan Sandahl har återvänt till Sverige efter avslutat
kontrakt i Malaysia.*
Ing. Rolf Strandlund har efter
avslutat uppdrag i Brasilien återvänt till Sverige.*
Ing. Elis Sundesten är sedan
den 4 maj 1970 placerad vid Teleindustria S.A. de C.V., Mexiko
som konsult i byggnadsfrågor.
Ing.
Per-Håkan
Taranger
tjänstgör sedan den 1 april 1970
vid Ericsson do Brasil Comércio
e Industria S.A., Brasilien som
provningsingenjör.
Ing. Lars Thomasson har återvänt till Sverige efter avslutat
kontrakt i Mexiko.*
Herr Albert Thomsen har efter avslutat uppdrag i Brasilien
återvänt till Danmark.*

1970 års stipendier har av styrelsen för Telefonaktiebolaget
LM Ericssons stiftelse för utdelande av resestipendier och
andra bidrag för utbildning tilldelats födande personer

L M Ericsson

Bo Albertsson
Rune Alexandersson
Ove Altefalk
Carina Andersdotter
Dan Andersson
Lars Andersson
Lennart Andersson
Åke Berg
Letfa Bergdahl
Ann Bergendahl
Rolf Bogström
Sture Christiansson
Kent Collerud
Katarina Domsek
Per Eifrém
Bo Ericsson
Leif Eriksson
Conny Evsin
Gunilla Fjelde
Christer Folkesson
Gunnar Halledaij
Erik Hedqvist
Rolf Jansson
Bernt Johansson
Göthe Johansson
Ingvar Johansson
Sven-G Johansson
Bertil Karlberg
Ove Karlberg
Christer Karlsson
Stellan Karlsson
Helmut Kegl
Stig Klang
Kjell Kolterud
Berndt Kall
Roger Kärvin
Bengt-Olof Lagerlöf
Nils-Olov Längden
Giinther Langhammer
Birgitta Larsson
Stig Levin
Staffan Lind
Rikard Lindblad
Thomas Lindegren
Ivar Magnusson
Bo Malmsten
Jacqueline Marie
Martin Michailoff
Ingvar Mildsten
Ove Molander
Ingemar Nilsson
Kjell Nilsson

Herr Peder Uldum har under
pågående utlandskontrakt flyttat
från Brasilien till Sovjet.*
Herr Preben Weitman har påbörjat ett korttidsuppdrag i Argentina.*
Ing. Claes Zandelin har påbörjat ett uppdrag i Sovjet.*
Ing. Sixten Äström har sedan
den 14 april 1970 påbörjat kontrakttjänstgöring vid Ericsson do
Brasil Comércio e Industria S.A.,
Brasilien som chef för produktionen av bärfrekvensutrustning.
*X/I-personal.

BO/G/Avm
HF/Dhk
BO/LMS/Ee
SR A/V i
KR/VtrC
HF/KK
HF/Vt 37
TN/X/Mef
KA/Epr
HF/Dh/Ams
RIF/Vt 177
MÖ/M 1/F
HF/X/Bgb
BO/LMS/Mxs
HF/Vt 03
BO/G/Ful
RIF/Ltp
HF/X/Bgb
BO/Gee
TN/T/Keg
VV/Vkp
HF/Vt 03
GR/X/HkC
SÖ/Vp
HF/Vba
KR/VptC
IN/Vt 257
HF/Vt 18
HF/Vbb
HF/Dtgh
IN/Vb
BO/G/Xnh
LMS/RM/AsC
KH/X/BrbC
Ml/Btd
TN/X/Zbo
KA/Vt 958
SRA/Vr
HF/LxA
MÖ/MI/Epp
SRA/Clp
HF/Vt 03
GV/Vt 565
MÖ/Ml/Kda
VÄ/Uet
NG/Vt 314
HF/X/Yd
SKV/Vt 29
HF/Vba
IN/Vt 256
HF/X/Ovf
KA/Vt 984

KA/Vt
HF/Dptb
TN/T/Sx
NG/Vb
VÄ/Ue
HF/X/Kdk
HLs
BO/G/Fbl
SRA/Vr
HF/Dro
LMS/RN/AC
TN/T/Kbb
HF/X/Sde
TN/X/Mp
VÄ/Uep
KR/Vt414
TN/TVki
HF/Dtgf
TN/T/Fbm
HF/Vbd
NG/Vt 314
HLi
HF/XpdC
SÖ/V t
ÅR/Dpis
VH/MI/BzxC

Lars-Erik Nilsson
Kent Nordström
1 rliiiL' Ohlsson
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Nya patent
under tiden 13 februari-2 april
1970 (förteckningen anger uppfinnarens namn och tjänsteställe,
uppfinningens titel och patentnummer).
Arvidsson, E.R., M Ö / M I / K b e C Förfarande och anordning för
referensspänningsreglering
i
r a d a r m o t t a g a r e - 317 419.
Möre, O., HF/DptB -Anordning
i system arbetande enligt följdstyrningsprincipen för automatisk styrning av maskin innefattande en knappsatsenhet

Bu

Pcttersson

Bertel Renvall
Roger Runesson
Britt Samuelsson
Hans Sigge
Ingvar Skarve
Roland Stengård
Bo si|i-i iilnl

Kjell Strandberg
Sven Strandberg
Ronny Strömberg
Jan-Agne Svensson
Sven Svensson
Roland Söderström
Stefan Tengborn
II. hiiiiili Trunk
Paul Wahlsten
Kurt Wall
Lennart Wannemark
Sven-Erik Westerlund
Ragna Ödman
Stefan Öfverholm

televerket

Per Abrahamsson
Ragnar Aronsson
Jan Axelsson
Carl-Adolf Crafoord
Leif Olofsson
Bertil Palmer
Ake Skoog

500
500 2 000
1 000 _
500 _
500 1 000 1 400 500 500 1 000 2 500 2 000 1 400 500 1 000 500 2 000 500 1 000 500 1 000 2 000 500 1 400 1 400 -

5 000:500
500
3 000
500
3 000
500

Totalt inkom 171 ansökningar.

*
Styrelsen för Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för
främjande av elektroteknisk forskning har beviljat stipendier
åt nedanstående sökande med följande belopp:
civ. ing. Torbjörn Karlsson
univ.lektor Jan Askne
civ.ing. Arne Nilsson
civ.ing. Olle Pahlm
tekn.lic. Göran Salomonsson
civ.ing. Tommy Svensson
professor Stellan Ekberg
teknolog Bo Albertsson
civ.ing. Bertil Hansson
tekn.lic. Ingemar Ingemarsson
civ.ing. Kjell Jeppsson
univ.lektor Lars Kristiansson
tekn.lic. Ingemar Lundström
tekn.lic Christer Svensson
professor Lars H. Zetterberg

medelst vilken manuell styrning möjliggöres - 317 534.
Hansson, H.O., SKV - Isolerad,
elektrisk aluminiumkabel 317 730.
Assow, B.H., T/Ken - Anordning
för att åstadkomma en stabil
utgångsspänning - 315 651.
Fjällbrant, T.T., MÖ/MI/Xu Anordning för amplitudmodulering av signaler av mikrovågsfrekvens- 318 011.
Lundqvist, Å.L., SRA - Anordning för att övervaka mottagning på minst två radiokanaler-318013.

3 400 3 340 2 000 2 000 2 000 2 000 1 650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 —

Lind, J.A.H. HF/MaT - Anordning för att bestämma vätningsögonblicket vid lödning
- 3 1 8 165.
Åström, K.A., T/Ktd - Oscillator
- 3 1 8 307.
Gameson, J J . , tidigare HF/Xr Pushpull-kopplad
transistorförstärkare - 318 315.
Sjöqvist, R.S., MÖ/Ml/Spf - Satt
och anordning för att bilda
medelvärdet för en spänningssignal - 318 645.
Sparrendahl. G.E.W., VÄ/Uek Forts, på nästa sida
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Kontraktet skrivs under av från vänster övering. W. Wessel Hansen,
hanchef K. Gulstad, generaldir. P. Skov, Danska Statsbanorna, samt
dir. F. Loelt och civing. A. Wiufffrån Dansk Sinaiindustri AIS.

EN

MILJONAFFÄR

Köpenhamns S-bana valde
LME.s fjärrstyrningssystem
Mellan Danska Statsbanorna (DSB) och Dansk Signal Industri
A/S (DSI) har ett kontrakt upprättats angående leverans av
utrustning för automatisering av signalanläggningarna på
Köpenhamns S-bana.

Tre

LME-datorer

Kontraktet avser leverans av
materiel för elektroniskt fjärrstyrnings- och tågnummersystem
med bi.a. tre datorer av L M
Ericssons tillverkning samt utrustning för automatisk stationsdrift för hela den planerade Sbanan. I kontraktet ingår också
materiel för signalsäkerhetsanläggningar och automatiskt linjeblock för Kogebugtbanan.
Undertecknandet av kontraktet innebär, att DSB nu börjar
realisera planerna på en fullständig modernisering av signalanläggningarna på S-banan.

VD BJÖRN

Åttio
stationer
fjärr styrs
Med den nya fjärrstyrningsanläggningen kan den fullt utbyggda S-banan med ca 80 stationer
fjärrstyras från en central på
Köpenhamns H. Anläggningen
manövrerar också perrongskyltarna på stationerna.
När anläggningen tagits i
drift kommer trafikavvecklingen
att ske helt automatiskt och alla
tågrörelser kan följas på en spårplan. Personalen kan således enbart koncentrera sig på att övervaka tågdriften. Endast om förseningar uppstår behöver manuell betjäning tillgripas.

LUNDVALL

besökte Brasilien under månadsskiftet februari-mars.
I Säo
Paulo gjorde han bl.a. en visit hos stadens borgmästare Paulo
Maluf. Bilden är från hans tjänsterum med VD Björn Lundvall
närmast borgmästaren. Längst t.v. sitter Ericsson do Brasils
VD Gunnar Vikberg med chefen för X-divisionen dir. Hans
Sund bredvid sig.

KRONPRINS CARL GUSTAF
besökte för en tid sedan Ostersundsfabriken.Han
gick bl.a. omkring och tittade på tillverkningen och här är det fröken Eva
Solems arbete som intresserar prinsen.
I bakgrunden fr.v. ses länets landshövding Hans Gustafsson,
stadsfullmäktiges
ordförande i Östersund Nils Uddgård samt
OS-fabrikens platschef disponent Joel Frenning.
Om någon undrar över kronprinsens bandage så blev det
nödvändigt med ett sådant efter en skidvurpa i fjällen.

Även
omfattande
samtalsexpediering
Utöver rent trafikmässiga uppgifter skall fjärrstyrningsanläggningen också handha expedieringen av samtal på DSB:s interna signaltelefonnät, som omfattar både stationer och telefonposter längs linjen. Datorerna
har även en speciell övervakningsutrustning som via skrivmaskiner registrerar vissa tillstånds- och funktionsändringar
samt fel på anläggningarna.

Materiel
miljoner

för 45
sv. kronor

Det elektroniska fjärrstyrningssystemet har utvecklats av LME
i Stockholm, medan utrustningarna för signalsäkerhets- och
Hnjeblockanläggningen
framtagits i intimt samarbete mellan
DSB och DSI.
Den fullt utbyggda anläggningen för S-banan omfattar materiel för 45 miljoner svenska
kronor.
56

PATENT
Forts, från föreg. sida
Satt att överföra information
i form av från varandra i tid
skilda signalement
mellan
abonnenter i ett telekommunikationssystem samt telekomunikationssystem för utförande
av s ä t t e t - 3 1 8 914.
Fjällbrant, T.T., MÖ/MI/Xu Aktivt RC-filter av önskat
g r a d t a l - 3 1 8 958.
Fjällbrant, T.T., MÖ/MI/Xu Filteranordning uppbyggd av
ett stegnät av motstånd och
kondensatorer samt ett på filteranordningens
utgångssida
liggande elektroniskt kopplingselement - 318 959.

*
SIF-klubben, KA
Ordförande:
Tage Berggren,
Vbva; Vice ordförande; Gösta
Fehrm, EA; Sekreterare: Rolf
Andersson, Vpx; Kassör; Lennart
Johnsson, Eao; Övriga: KarlErik Åkesson, Ea, Göte Johansson, VpzC, samt Åke Legård,
Vbaa.

JANOS
PETER
som år Ungerns inrikesminister
besökte HF i april.
Han
välkomnades
hl.a. av HD Fred
Sundkvist,
nar han
ankom till LME direkt från Haga slott,
där lian bodde under sin Sverigevistelse. På bilden är det
Lennart Jnnttis, Vt
37,
reläsatsprovning
som ministern tittar
På.

LME i Holland

C'70 möte mellan människa
och stad
Manifestatie Communicatie '70.
kort sagt C'70. är ett evenemang
som hålls i Rotterdam mellan
maj och september i år. Det har
tillkommit för att celebrera återuppbyggandet och befrielsen av
staden för 25 år sedan.
Rotterdam vill dels visa sina
innevånare samt gäster från inoch utlandet vad som har hänt
under dessa 25 år, dels sin betydelse som hamn-, industri-, kultur-, samt sport- och feststad.
Den industriella sidan kommer bi. a. att belysas genom att

man vid den stora gatan »Coolsingel» skall i en 200 meter lång
utställning visa folket hur elektrisk ström tillverkas och kommer till hushållen.
I den stora hallen i postkontoret på samma gata kommer de
företag i Rotterdam som tillverkar elektronik att visa sina produkter. Störste utställare blir
LME:s dotterbolag Ericsson Telefoonmaatschappij som disponerar ett utrymme om 200 kvm.
Besökarna far här bi. a. se
LME:s bildtelefon.

Den stora huvudgatan »Coolsingel» i Amsterdam, där utställningen
C'70 kommer att äga rum. I det stora postkontoret vid gatan ställer
LME:s dotterbolag i Holland ut.
Foto: Gemeentewerken

Rotterdam.

Straka, HF/X/Bn, Jan Wedlund,
GR/X/Ajt, samt Conny Evsin,
HF/X/Bg.

VERKSTADEN
En del av slipningen på Vt 16
skall flyttas till Vt 11. Den avd.
får till sommaren en ny revolverStanspress och en ny numerisk
fras maskin,
Till Vt 13 har en 6-spindlig
automat beställts, och på Vt 16
är en halvautomatisk ytbehandlingsanläggning under uppförande. Anläggningen skall ersätta de
flesta av de äldre utrustningarna.
Idriftsättningen beräknas ske efter verkstadssemestern.
På Vt 17 har lokalerna för f.
d. godsmottagningen gjorts i ordning att istället användas för
kontaktnitning eller pressning.
Vt 18 får en ny fosfateringsanläggning, och på Vt 31 pågår
en ny uppläggning av prototyptillverkning av reläsatser.
Vt 35 kommer att omfatta även
hela f.d. Vt 26.
På Vt 36 pågår flyttning av
tillverkningen av jacklister och
tryckomkastare till Söderhamn.
Vt 39 lider av utrymmesbrist,
varför planer finns på att flytta
viss montering och justering till
landsorten. Plats bereds då åt
nya maskiner samt de nya miniatyrreläerna.

TRE FÅR 2 000 VAR
Verkstadens
förslagskommitté
behandlade 25 förslag och belönade 19 med tillsammans 12 650
kronor.
Högsta beloppet denna gång
var 2 000 kronor, som tilldelades
följande personer: I ars-Rum
Mårtensson, Vt 03, för förslag
till ändrat förfaringssätt vid slussning och vändning av pivotskruv
i monteringsmaskin för koordinatväljare, samt för ett förslag
till ny utformning av styrskena för stomme i jacklistmaskin.
Olle Edlund och Tommy Lindström, bada Vt 17, för ett förslag
till utförande av indexstämpling
av RBT-fjädrar direkt i rundgående kontaktnitningsmaskin.
Kontorets
förslagskommitté
behandlade 37 förslag och belönade 12. Högsta beloppet uppgick till 200 kronor som tilldelades följande fyra förslagsställare:
Alf Vinteus TN/T/Krf, Ernst

PERSONALVÅRDSKOMMITTÉN
Kommittén har hållit två sammanträden
sedan
föregående
nämndsammanträde.
Vid det ena diskuterades personalstatistik. Vidare var frågor
betr. introduktionen av nyanställda uppe för behandling. Åtgärder pågår här för att söka
förbättra introduktionen för såväl verkstads- som kontorssidan.
Ett antal stillfilmer häller f.n.
på att tas fram.
Vid det andra mötet behandlades personalkonsulenternas arbetsrutiner. Flera konsulentbesök i verkstaden ansågs bi.a.
önskvärt.

STUDIEKOMMITTÉN
Verksamheten vid LME:s »International Training Center» presenterades för ledamöterna vid
det konstituerande sammanträdet.
Vidare redogjordes för lärlingsutbildningen på verkstaden samt
diskuterades vidareutbildning av
personal av alla kategorier.
Frågor kring arbetarskyddsutbildningen på verkstaden togs
även upp.

PROVVERKSTAD
Ett förslag om en provverkstad
för nyanställda diskuterades.
En sådan ansågs ge bättre
möjligheter att placera »ratt man
på ratt plats».
Verkstaden skulle också kunna användas som en genomslussnings- och anpassningsverkstad
för anställda, som på grund av
sjukdom eller olycksfall måste
tilldelas nya arbetsuppgifter.

AVDELNINGSKOMMITTÉER
Att bilda en kommitté för varje
verkstadsavdelning bedömdes vara opraktiskt med tanke på avdelningarnas varierande storlek.
Under en provverksamhet på
sex månader tillsätts en gemensam avdelningskommitté för Vt
Forts, på nästa sida

51

Studieledare Agneta Sy bonis håller en lektion i svenska för greker.

Två intressanta KA-kurser
Teleteknisk
engelska
Under april avslutades en teleteknisk konversationskurs i engelska vid KA-fabriken. Den har
pågått i 12 veckor med 1,5 lektionstimmar per vecka och 20
deltagare. Studieledare har varit
EkC Torbjörn Rundqvist. Till
hjälp har han häft tre gruppledare - Ek Gunilla Schmitz, Epr
Lena Bergdahl och Vtl 60 Evert
Wallin. KC Gösta Ed, initiativtagaren till kursen, har dessutom
medverkat.

Viktigt
teknisk

förstå
engelska

Kursen tillkom i syfte att förbättra konversations- och framställningsförmågan hos personal,
som genom sitt arbete kommer i
kontakt med utländska besökare.
Man har därför koncentrerat sig
på tekniska benämningar. 1 övningssyfte talades så lite svenska
som möjligt under lektionerna.
Dialog, nya fingerskivan och
en väljare plockades sönder och
gicks igenom i detalj. De engelska detaljbenämningarna lärdes
in.
Vidare har man gatt igenom
KA:s organisationsplan avd. för
avd. med engelska benämningar
och ett »engelskt» studiebesök
på verkstaden arrangerades.

Engelskt

besök

En lektion hade dessutom anslagits till besök av miss Mary
Howell, British Centre, som berättade om engelskt skolväsen,
seder och bruk samt gjorde jämförelser med svenska förhållanden. Kursdeltagarna fick då
även tillfälle att ställa frågor.

Svenska för greker
I samarbete med ABF hålls kurser i svenska för greker på KA.
Kursverksamheten omfattar dels
en nybörjarkurs med 15 deltagare, dels en mer avancerad kurs
med 10 deltagare. Vardera kursen omfattar två lektionstimmar
i veckan.

Utsträckt

kurstid

Kursverksamheten påbörjades i
slutet av december 1969 och från
början var 20 timmar anslagna
till resp. kurs. Då intresset bland
deltagarna varit mycket stort,
har man emellertid beslutat att
utsträcka kurstiden till industrisemestern i sommar. Ev. planerar
man en fortsättningskurs i höst
för dem som gatt igenom den
andra kursen.
Inom bada kurserna har man
i första hand inriktat sig på vanliga fraser och vardagligt samtalsspråk, som eleverna har direkt användning av i vardagslivet.

Forts, från
före^^.
31, 32 och 39, och en annan för
Vt 11, 13 och 17.
Kommittéernas
arbetsområden regleras i stort av de exempel på ämnen och frågeställningar som ges i företagsnämndavtalet.
Kommittéerna består av fem
ledamöter från verkstadsklubben
och fem från arbetsledningen.
Ordf. utses av företaget. Han får
formell beslutanderätt i de flesta
frågor som diskuteras.
Sammanträden äger rum under arbetstid minst en gång var
4:e vecka.
Frågor som önskas behandlade
föranmäls. Vid behov kan då ev.
expertis eller beslutsmässig person kallas.

FÖRSÖKSVERKSAMHET
MED FÖRDJUPAD FÖRETAGSDEMOKRATI
LME har anmält intresse att
delta i den av Utvecklingsrådet
för samarbetsfrågor igångsatta
»Försöksverksamheten med fördjupad företagsdemokrati».
Ett led i detta är bildandet
av en gemensam rationaliseringsgrupp. Gruppen arbetar med
uppläggning av en arbetsplats (på
Vt 37) för förprovning av reläsatser, vilken är tänkt att fungera
som en s. k. standardarbetsplats
för fabrikerna i både Sverige och
i utlandet.
Rationaliseringsgruppen
är
sammansatt av två representanter för verkstadsklubben (Karl
Westergren och Börje Sahlin),
en för SALF (Henning Eriksson)
och en för SIF (Jonas Jakobsson,
Vts).
Representanterna för verkstadsklubben utför den aktuella
arbetsoperationen, SALF-representanten är förman, och SIFrepresentanten rationaliseringstekniker inom det aktuella arbetsområdet. Företaget representeras av
verkstadsingenjören
Hans Uhleman på 37:an. Därutöver ingår också en metodingenjör (Birger Johansson) som
repr.
arbetsstudieavdelningen.
Gruppens arbete leds av verkstadsingenjören.

LUNCHSTÄMPLINGEN
Fr. v. stndieledare
Torbjörn Rundqvist.
Andersson, Lars-Göran Ekwurtzel och Eva
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Georg Svensson.
Lundahl.

Rolf

En önskan framfördes om slopande av lunchstämplingen på
verkstaden. Som skal anfördes
bi.a. den irritation som skapas
genom köerna vid stämpeluren
samt att lunchstämplingen är slopad vid vissa av LME:s fabriker.
Man hänvisade vidare till att
en del utländska företag med betydligt fler anställda an L M E
har på sin största fabrik med gott
resultat slopat stämplingsplikten.
Slopandet är därtill ett betydelsefullt led i strävandena mot
en utjämning av arbetsförhållandena för olika personalkategorier.
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borttagande av stämplingsplikten kunde inte göras vid sammanträdet. Frågan kommer närmare att undersökas och besked
lämnas vid ett senare möte.

KONSTRUKTIONSARBETEN
I UTLANDET
LME har sedan länge häft vissa
konstruktionsarbeten förlagda till
de tillverkande bolagen i Italien,
Frankrike och Norge. Lokala
konstruktionskontor finns även i
Australien, Mexiko, Brasilien
och Danmark. I Finland, Libanon och Malaysia etableras ritkontor speciellt för anläggningsdokumentation.
Den
primära
anledningen
till att en del konstruktionsuppgifter förläggs till utlandsbolagen utgör den expanderande totalverksamheten och är den betingade resursbehov. Det är vidare rationellt att bedriva sådant arbete så nära kunden som möjligt.
Man får räkna med att konstruktionsverksamheten
utomlands kommer att byggas ut i
takt med koncernens expansion.

ARBETARSKYDDET 1969
En sammanställning för åren
1963-69 visar att antalet förlorade arbetsdagar under perioden
p. g. av yrkesskador i medeltal
uppgick till I 330 per år. Det
motsvarar sex »årsarbetare».
På Vt 16 och 19 har yrkesskadorna ökat kraftigt under förra
året. Många av dessa är truckolyckor.
En tendens mot ökat antal
skador har f. ö. märkts inom hela verkstadindustrin under 1969.
Enligt statistiken har LME dock
ej speciellt hög olycksfallsfrekvens jämfört med andra verkstadsindustrier.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Harald Boye, Sture
Edsman, Arne Mohiin (ordf),
Hans Sund, Fred Sundkvist,
Gunnar Sv ailing. Nils Svensson.
Arbetarna: Gertrud van der Laken, Henning Augustsson (vice
ordf), Sten-Olof Dalbom, Ture
Fasth, Adolf Jansson, Bertil
Karlberg,
Anders
Westrin.
Tjänstemännen: Lars Algotsson,
Thorkild Baumbach, Sven Eriksson, Gösta Holm, Stian Kvastad,
Werner Sundell, Gunnar Johans-

INFORMATIONSTRÄFFAR
FÖR NYANSTÄLLDA
S.k. informationsträffar för nyanställda har startats. Informationen sker i tre steg, först ges en
allmän information om LMEkoncernen, därefter beskrivs hur
de olika löneformerna är uppbyggda och sedan redogör verk-

stadskiuuLiciis oiui. IOI nurdeanställdas intressen tillvaratas av
den lokala fackorganisationen
och hur samarbetet på central
nivå med SAF och LO fungerar.
Syftet med dessa informationsträffar är att skapa ökad trivsel
och samhörighetskänsla bland de
anställda.
En samtidig åtgärd för att minska personalomsättningen är att
åstadkomma en mer balanserad
åldersfördelning. F.n. anställs betydligt mer yngre personal än
äldre. 1 åldersskiktet 20-30 år
är dock omsättningen betydligt
högre både absolut och relativt
sett an i åldrarna över 45 år.
En utförlig redogörelse ang.
personalomsättningen gavs vid
företagsnämndens sammanträde
i augusti ifjol. Då redovisades
siffrorna för första halvåret 1969.
Nu finns motsvarande siffror för
hela 1969 klara och de visar i
stort sett samma tendenser som
halvårssiffrorna. Åldersgrupperna upp till 30 år har betydligt
högre omsättning än övriga grupper. Detta gäller bland både män
och kvinnor.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN
Förslagskommittén har sedan föregående sammanträde behandlat 9 förslag av vilka 4 belönades med tillsammans 850 kronor.
Av förslagsställarna blev följande högst belönade: konstruktör Bernt Nilsson med 300 kronor för förslag till affisch om
förslagsverksamheten och provare Arne Sjöstrand med 300 kronor för förslag till ändrat uppkopplingssystem vid förprovning i kombinationspall.

BILDANDE AV PERSONALVÅRDSKOMMITTÉ
Nämnden beslöt att inrätta en
personalvårdskommitté
underställd företagsnämnden.
Redan i januari i år träffades
representanter för V-klubben,
SIF, SALF och företaget för att
diskutera frågan närmare. Man
enades om
att
kommittén
skall arbeta efter samma riktlinjer och ha samma ställning
som HF:s personalvårdskommitté. Kommittén skall således vara
ett för samtliga personalkategorier gemensamt organ i vilket
principiella personalfrågor för
verkstad och kontor kan diskuteras. Kommittén tillsätts för en period av ett år varefter dess fortsatta existens omprövas. Målsättningen för verksamheten skall
vara samma som för företagsnämnden, nämligen att verka
för ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse.

BVbljMJMMITTÉ
Beslöts att tillsätta en kommitté
med uppgift att följa arbetet på
den planerade utbyggnaden av
fabriken. Se även separat artikel
om LME:s byggverksamhet i
Sverige på sid. 50-52.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Bertil Fagerholt, Sture Edsman, Ake Jurstrand, Sven
Jönsson, Eric Carlsson och Tore
Strid.
Arbetarna:
Margareta
Hedberg,
Astrid
Strömberg,
Evert Andersson, Kjell Andersson, Kjell G. Andersson, Bernt
Larsson, (klubbordf.) och Arne
Sjöstrand. Tjänstemännen: Hans
Andersson, Einar Johansson, Arne Carlsson och Gunnar Lundberg.

LASTKAJEN
Man har undersökt möjligheten att flytta en av stödstolparna till taket över lastkajen för
att på så satt få större lastutrymme. Om man går till väga så måste' emellertid taket
stödjas med tvärgående balkar.
Eftersom man därigenom förlorar i last höjd är ett sådant arrangemang tyvärr ej möjligt.
Frågan om asfaltering av planen utanför lastkajen har kommit
i ett annat läge efter beslutet
om utökning av verksamheten
i Olofström. En eventuell asfaltering måste vänta tills man närmare vet vad den gamla fabriken skall användas till. Eventuellt kommer en del av lokalerna
att användas för tillverkning av
skåpstativ.

LUNCHSTÄMPLING
På en fråga framhölls att undantaget från stämplingsplikten på
lunchrasten vid ÖR endast gäller en viss del av de verkstadsanställda. De flesta stämplar i
vanlig ordning.

NYBYGGET
I den nya verkstad, som skall
byggas, räknar man med att det
skall finnas en läkarmottagning
och man hoppas att förhandlingarna med köpingen om ett samarbete i läkarfrågan skall ha givit ett positivt resultat tills
nybygget står klart.
I nybygget skall man också
försöka tillgodose önskemålet om
ett klubbrum åt verkstadsklubben.

Detta är
Ericsson
Band sex
månader
»Ericsson^ valdes som förnamn till en baby i Kenya den 31 maj
förra året {se Kontakten 7/69), Pappan ville på del viset tacka
LME för vad som givits honom av kunskaper och vänlighet
under hans tid som elev vid utbildningsavdelningen.
Fotot är
taget på pojkens halvårsdag.

69 års förslagsställare
Vid företagsnämndens sammanträde den 24 mars 1970 överlämnade MIC dir. Sven Fagerlind ett guldarmbandsur som belöning till 1969-års bäste förslagsställare. Det blev Bertil
Malm. Vt 732, som fick nöjet att
motta belöningen. Han har inlämnat tre förslag på verktyg att
användas inom jiggborr och jiggslipgruppen. För det har han fått
sammanlagt 750 kronor.
Bertil Malm anställdes 1961
och korn direkt frän yrkesskolan.
Under större delen av anställningstiden har han arbetat i jiggborrmaskin.
Före det lyckosamma året
1969 har han inlämnat ett 10-tal
förslag och fr.o.m. 1970 har han
möjlighet att utnyttja sin uppfin-

vid

Bertil Malm. MÖIMI/Vt
bäste förslagsställare 1969.

Mö

732.

narförmåga även inom arbetarskyddet, då han blivit huvudskyddsombud.

EN NY MILSTOLPE
i Ml-divisionens leveranser har nyligen passerats, då leveransen skedde av den första radarstationen för flygplanet
Viggen.
Ml:s chef dir. Sven Fagerlind (i mitten) tillsammans
med
byrådir. Kjell Tibemo från Flygmaterielförvaltningen
(t.v.) och
förvaltningens
kontrollchef i Mölndal byrådir. Evert Eriksson
ses här under det historiska
radaröverlämnandet.

AVLÖNINGSKONTOR
En fråga ställdes om det inte
skulle gå att inrätta ett avlöForls. på nästa sida
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Forts, från föreg. .,tUu
ningskontor på OM. Rutinen
med utbetalning av lönerna genom KA skapar nämligen vissa
svårigheter, framförallt nar någon anser att hans lön inte är
riktigt uträknad.
Detta ansågs emellertid svårt
att genomföra då utvecklingen
av datalönesystemen successivt
kräver en alltmer centraliserad
handläggning.

noniiHViM—rv:—OIUIJ,—Gunvor
Nilsson, Bertil Persson, Åke Jonasson, Torsten Pettersson, Bertil Magnusson och Bengt Johansson. Arbetsledarna: Arne
Olsson. Tjänstemännen: Göte
Johansson.

Nämndledamöter 1970

FEM TUSEN KRONOR RIKARE
blev för några veckor sedan Lars Carlsson hos MÖ/Ml. En av
liögvinsterna i postens lönsparande hade utfallit på hans kontonummer. Han mottog pengarna av postmästare Göta Möller
från Mölndal. Händelsen ägde rum i LME.s matsal med bl.a.
VC Thosten Lange och personalavdelningens
Sven Amnell som
gratidanter.
Lars Carlsson har tjänstebeteckningen
Vmb, dvs. han arbetar
med tillverkningsberedning.
Han har aldrig vunnit i lönsparandel tidigare.

Företaget: Victor Sjöberg (ordf.).
Sven Lindahl, Bengt Wahlin,
Einar Sandin, Kurt Green, Stig
Lindholm och Bengt Österlin.
Arbetarna: Gullan HallbergSvensson (v. ordf), Inga-Britt Johansson, Lars Amberntsson, Anna-Lisa Elmlund, Inga-Maj Johansson, Solveig Lindoff och
Ida-Sofi Karlsson. Arbetsledarna: Bengt Viksten. Tjänstemännen: Susanne Lönqvist.

Taklagsfest
för LMS
i Oskarshamn
LM Ericsson firade en för staden och bygden viktig milstolpe i Oskarshamn fredagen den
27/2, Då hölls nämligen taklagsfest för den ca ett hektar stora
byggnad, som skall inrymma
LMS lagerhållning av telemateriel.
Vid den trevligt arrangerade
festen på Stadskällaren deltog
omkring 100-talet inbjudna. Det
var i första hand yrkesutövare
och arbetsledare ur alla de grupper som arbetat med uppförandet av byggnaderna. Vidare återfanns entreprenörsrepresentanter. Vard var OSC Bertil Nordström. Dessutom deltog från
LME, HF/BB Nils KnutssonBlomqvist. HF/Bn Karl-Axel

Taklagsfest var det den 27 februari för L M Ericsson
AB.s stora lagerbyggnad i Oskarshamn.

Telemateriel

På en fråga om provning i RY
skall avvecklas på sikt svarades
att så är planerat när det gäller
KV-provning. Lagret för stativ
skall vara kvar i RY. Av lådspikningen skall spikning av
flak (bottnar, sidor m.m.) bibehållas i RY, medan hopspikningen av lådorna skall ske i
OM, för att man skall slippa
transportera stativen på öppen
bil mellan fabrikerna.
Man räknar med att det förmodligen tar flera år innan
provningen är helt försvunnen
från RY. Först måste man vänta tills den nya byggnaden i
OM står klar och sedan kommer
det att ta tid innan tillräckligt
antal provare är färdigutbildade.
Provarna i RY har informerats
om flyttningen samtidigt som
beslutet om denna fattades.
Samtliga provare kommer att
kunna erbjudas nya arbetsuppgifter i RY.

NÄMNDMÖTEN
UNDER ARBETSTID
Då någon ansåg att det vore att
föredra att ha företagsnämndssammanträdena under arbetstid,
svarades att det inte finns några
skal för RY att avvika från den
praxis som tillämpas vid andra
LME-företag när det gäller tidpunkterna för dessa sammanträden.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Victor Sjöberg (ordf),
Sven Lindahl, Bengt Wahlin,
Einar Sandin, Kurt Green och
Stig Lindholm. Arbetarna: Göte
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Under 1969 inlämnades totalt
17 förslag, varav 8 belönades
med tillsammans 1 365 kronor.
Lägsta belöningen var 75 kronor och högsta 390 kronor.
Det resultat som nåtts vid HL
i förslagsverksamheten under
1969 ansågs väl motsvara resultaten vid KV och SG/KR, om
man tar hänsyn till det färre antalet anställda vid HL.

KV BLIR DIVISION
PROVNINGEN AVVECKLAS

Sellberg, och HF/DptpC Bertil
Lundmark, LMS var representerat av chefen för logistiksektionen i Oskarshamn, Olof Swartz.
Bertil Nordström gav i sitt
hälsningsanförande Skånska Cementgjuteriet sin eloge för ett fint
fullföljande av byggets tidtabell.
trots den hårda och foga byggvänliga vintern. Han gav också sitt erkännande åt stadens
myndigheter för det satt på vilket man mottagit företaget.
Kommunalrådet Nils Falk uttryckte i mycket hjärtliga ordalag sin egen, stadens och medborgarnas glädje över att LME
korn till Oskarshamn. - Jag tycker mig nu kunna skönja den utveckling som leder till storleksordningen I 000-talet anställda,
vilket ju är en vanlig siffra för
LME på många andra platser i
landet, sa han bi. a.
Överingenjör Sven Persson,
Skånska Cementgjuteriet, framförde de inbjudna gästernas tack,
och han tackade också alla underentreprenörer och yrkesarbetare.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN

Frågan om namnet på Kabelverket är nu avgjord. Kabelverket
heter numera Telekabeldivisionen och hör organisatoriskt till
moderbolaget.

OLYCKSFALLSSTATISTIKEN 1969
På arbetarsidan var antalet
olycksfall i arbetet sammanlagt
åtta, vilka resulterade i 400 förlorade arbetstimmar och en
frånvaroprocent på 0,17. (1968
registrerades inga olycksfall vid
HL.) I fyra av olycksfallen var
det mest skador på fotled
och/eller fot. Vanligast var
mjukdelsskador utan sår och sårskador (tillsammans fem fall).
De olycksfall som orsakade största antalet förlorade arbetstimmar var två i tvinningen och en
i kablingen. Dessa tre olycksfall
svarade för ca 300 av de förlorade arbetstimmarna.
Då antalet fotskador gatt ned
markant vid SKV sedan en subventionerad
försäljning
av
skyddsskor börjat rekommenderades en liknande försäljning
vid HL snarast möjligt.

HÄLSOVÅRDEN
Vidare rapporterades att en ideell förening, »Hudiksvallsområdets företagshälsovårdscentral»
startats. För närvarande håller
man på att bilda ett aktiebolag,
som i sin tur skall driva hälsovårdsprojektet. Om det går att
skaffa personal och om mottagningen blir klar, räknar man
med att kunna starta verksamheten i oktober i år. Mottagningen
skall ligga någonstans i närheten av HIAB:s anläggningar.

Näii!^

.„,„

Företaget: Nils Eklöv, Gösta
Mattsson, Bengt Modigh och
Yngve Åkesson. Arbetarna: Signe Finnström, Inga-Britta Larsson, Edvin Englin, Sune Fernström, Uno Larsson, Torbjörn
Sundqvist och Sigge Wallner.
Tjänstemännen: Bertil Jernfalk,
Christer Lindqvist, Kurt Wall och
Ture Österberg.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN
Förslagskommittén har sedan
föregående sammanträde behandlat ett nytt och ett tidigare bordlagt förslag.
Högst belönad blev Harry
Holm med 500 kronor för förslag till ny etikett för avslutningsmotstånd.

PERSONALVÅRDSKOMMITTÉN
Nämnden har under hand kommit överens om att bilda en personalvårdskommitté underställd
företagsnämnden. I kommittén
skall bi.a. trivselfrågor diskuteras.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Sten Engström, Göte
Jonson och Uno Lindström. Arbetarna: Sonja Johansson, Tage
Nygren, Urban Paulsson, Asta
Sanden och Yvonne Carlsson.
Tjänstemännen: Gösta Johansson, Martin Thörnquist och Sören Lindmark.

FÖRSLAGSKOMMITTÉN
Från förslagskommittén rapporterades att den vid sitt senaste
sammanträde bestämt att belöningarna i fortsättningen skall utdelas av platschefen. Vidare skal!
förslagsställarnas namn, avdelning och beloppets storlek meddelas i högtalaranläggningen.

BILDANDE AV
ARBETSUTSKOTT
Vid senaste sammankomsten i
den nyligen avslutade kursen för
företagsnämndsledamöter
har
från flera hall framkommit önskemål om bildandet av ett arbetsutskott till nämnden. Ett sådant utskotts uppgifter skulle
förslagsvis vara att förbereda
nämndsammanträdena, handlägga frågor uppkomna på avdelningsmötena samt att verka för
en snabb vidareinformation från
nämndens sammanträden.

~ n a m n u e n uttalade sig för bildandet av ett arbetsutskott på
prov under 1970. Utskottet skall
bestå av två ledamöter från verkstadsklubben, en från SIF och
en från SALF. Namnen på dessa
kommer att meddelas underhand.
Ordf. i utskottet blir Åke Bidö.

DISTRIBUTIONSCENTRAL
Den tillverkning av reläsatser
som samplaneras från Stockholm
sker f.n. vid flertalet fabriker i
Sverige och utomlands. Det
ökade godsflödet för utlandsfabrikerna har aktualiserat en gemensam distributionscentral för
såväl Sverige som utlandet. IN
har därvid befunnits vara den
lämpligaste fabriken att förlägga
en sådan verksamhet till. Man
räknar därför med att så snart
som möjligt bygga ut förrådet
på IN och då samtidigt skapa
utrymme för att lossa och lasta
långtradare av de största storlekarna.

KOMMITTÉ
FÖR UTBYGGNADEN
Det framhölls att man som regel
vid ombyggnad av fabrikerna
brukar bilda en underkommitté
till företagsnämnden, i vilken
personalorganisationerna
har
möjligheter att framlägga sina
synpunkter. Det är viktigt att
komma igång med kommittéarbetet så tidigt som möjligt, då
det är svårt att kunna göra några
ändringar när projektet har kommit så långt att man bestämt
entreprenörer. Lay-outen
för
verkstaden kommer dock inte att
fastställas förrän byggnadsarbetet påbörjats.
Nämnden beslöt att det skall
inrättas en underkommitté för
utbyggnaden. Kommittén skall
bestå av två ledamöter från verkstadsklubben och vardera en från
SALF, SIF och företaget. Namnen på ledamöterna kommer att
anges under hand.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Åke Bidö, Åke Bergström, Nils Larsson. Åke Wikander och Sture Edsman. Arbetarna: Rune Adolfsson, John
Svensson, Britt Ahlqvist, Rut
Landén, Gun-Britt Swan, Lars
Åsvärd och Sven Ljungberg.
Arbetsledarna: Curt Nilsson och
Anna Ohlsson. Tjänstemännen:
Bertil Pettersson och Roland
Persson.

marknaden, vilket innebär att
förskjutningen mot en ökad faktureringsandel till utlandet har
fortsatt.
Utlandsmarknaden kännetecknas av en allt hårdare konkurrens. Framförallt från de japanska tillverkarna blir konkurrensen
kännbarare inte bara i Asien ulan
på senare tid också i Sydamerika. Tvånget för l.ME att producera i utlandsföretagen blir därför alltmer framträdande och
kommer att prägla pupintillverkningen framöver.
I Brasilien är tillverkningen
snart helt igångsatt. I Mexiko
har starten blivit något försenad
p.g.a. att utrustningen för pupintillverkningen legat last en tid i
CL i väntan på importtillstånd.
I Spanien ökar produktionen successivt. Till fabriken i Australien levereras inget material från

ÖS.
Den nya sinteranläggningen
torde komma att levereras enligt
planerna i augusti och beräknas
vara i full drift mot slutet av
1970. Fr.o.m. 1971 skall sedan
ferritproduktionen komma att
öka med ca 50 %. Det är därför ej aktuellt med överflyttning
till utlandet.
Minnessatserna kommer inte
att försvinna även om ferriterna
i dessa i framtiden skulle komma att ersättas med halvledare.
Utöver elektronikapparaterna
kommer ÖS att få ytterligare en
ny produkt, nämligen brunnarna
för förstärkarna, som sitter anslutna till slutboxarna. Den tekniska
förstärkarutrustn ingen
skall inte göras vid ÖS utan endast kopplingsborden.

PERSONALKOMMITTÉN
Beslöts att inrätta en personalkommitté underställd företagsnämnden. Företrädarna för personalorganisationerna kommer
att kontaktas härom.
Även ett träningsråd skall inrättas. Detta organ skall dock arbeta fristående från företagsnämnden. Kallelse till ett konstituerande sammanträde skall
skickas ut inom kort.

Nämndledamöter 1970
Företaget: Sten Engström, Gösta
Falkman, Joel Frenning, och
Rune Lundgren. Arbetarna: Erland Lejdstrand, Gunvor Lejdstrand, Torsten Bengtson, Gunnar Haglund och Mona Lindgren. Tjänstemännen: Alf Oasson, Einar Westberg och Oscar
Gustafsson.

MD/MI

Här sitter Gunnar Tyrberg vid
sitt arbetsbord och diskuterar en
detalj med Jacob Ehrlich

50-åringar
på KA
Det förekommer väl inte så ofta
- inte ens inom ett så stort företag som LME - att två tjänstemän på samma avdelning fyller
50 år på samma dag. Denna unika händelse inträffade emellertid på KA den 20 mars i år då
VbvC Gunnar Tyrberg och
Vbvp Jacob Ehrlich firade sina
50-årsdagar. Samma dag fyllde
f. ö. även VbC Gösta Larsson år,
fast ett mindre antal.
Gunnar Tyrberg, som är född
i Tyringe i Skåne, korn till HF:s
konstruktionsavd. i maj 1945. I
juli 1948 överflyttades han till
KA, där han alltjämt tjänstgör
som chef för konstruktionsavdelningen.
Jacob Ehrlich är född i Polen
och korn till Sverige år 1947.
Han anställdes år 1954 på KA
som uppsättare. På hösten överflyttades han till konstruktionsavdelningen, där han sysslar med
verktygskonstruktioner och allmänt konstruktionsarbete.

*

Det ringer . . .
st i Ii.ii falt en n\ växeltelefonist Föi .iii stilla ev n\ fikenhet
om lun människan bakom i östen sei ni visai vi Solveig Forsgren i bild Del ai tydligen inte
hal ,i i östen som är behaglig!
Solveig Forsgren heter Söderhamnsfabrikens nya telefonist i
växeln.
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DAGSLÄGET
Under 1969 levererades från ÖS
ca 25 % fler spolar än under
1968. Vidare försåldes ungefär
lika mycket pupinmateriel till
utlandet som till den svenska

HF:S NYA DATAKOMMUNIKATIONSAVDELNING
Här redogjordes för den nya datakommunikationsavdelningen
Forts, på nästa sida
hl

gick till tävlingarna med
digt mod.

frej-

Bordtennis

KCM
I Kristianstad
1970 års KMC i bordtennis,
bowling och handboll gick i
Kristianstad under veckoslutet
4—5 april. Det var första gången
som KR arrangerade ett koncernmästerskap.
De ca 450 deltagarna möttes
av en rykande snöstorm, men lät
sig dock inte avskräckas utan

I klass I seniorer vann Hasse
Svensson, KA, finalen mot Anders Ivarsson, RIF, med 21-17,
21—15. Dubbeln togs av Hasse
Svensson/Leif Fransson, KA,
som förpassade paret Anders
Ivarsson/Folke Rask, RIF, till
andra
plats.
Oldboysmästare
blev Hans Carlsson från ERGA
efter vinst över Carl Clausen,
HF. Juniorsegraren Jan Giese
från H F visade upp ett bra spel,
och vann klassen efter en spännande och jämn kamp över Henn
Alla, OM, med 18-21, 21-19,
21-18.
Motionsklassens
triumfator
blev Kjell Svensson, OS, efter
siffrorna 21-14, 21-11, mot
Stig Carlsson från KA.

Bowling
Grenen hade lockat ett hundratal deltagare. Bertil Blixt, H F ,
blev mästare i klass A/B på

KMC i bordtennis: singelfinalen blev en uppgörelse
Hans Svensson (I. /?.) och Anders Ivarsson från RIF.

Forts, från föreg. sida
vid HF, som skall arbeta direkt
under HD och beräknas komma igång i sommar. Från Ml
kommer BuC Per Granholm med
16 man att överföras till denna
avdelning. Konstruktionsarbetena kommer att läggas ut på de
ställen inom koncernen, där man
har kunnande och kapacitet, varför någon arbetsminskning för
MÖ:s del inte förutses.
Från LMS kommer en del produkter att överföras till Ml, vilka kan bli betydelsefulla försäljningsobjekt.
Tanken är att avdelningen i
första hand skall syssla med systemarbete och försäljning.

mellan

KA:s

• Avlämnade offerter (större) muntlig redogörelse vid varje
nämndsammanträde.
• Beställningsingång och fakturering - redogörelse med hjälp av
stapeldiagram. Uppdelning på
militär materiel, data och signal. Redogörelse i absoluta tal
en gång om året.
• Beläggning - redogörelse en
gång per år fördelat för K:s och
X:s del på radar, kommunikation (radiolänk och satellit), data
inkl. krypto, eloptik samt allmänna uppdrag.
• För V:s beläggning redogörs
för fördelningen mellan F- resp.
B-styrda uppdrag, kommunikation (T-styrda uppdrag), lego
samt ev. experimentuppdrag.

INFORMATION I
NÄMNDEN

Nämndledamöter 1970

Arbetsutskottet har behandlat
frågan om information i nämnden angående offerter, beställningsingång m.m. och kommit
fram till att följande punkter
om möjligt skulle genomföras:
• I fråga om marknadsundersökningar skulle BC och FC en gång
årligen redogöra för avslutande
resp. igång varande aktiviteter.

Företaget: Birger Carlsson, Sven
Fagerlind (ordf). Ulf Johansson,
Thorsten Lange, Per Lindegren,
Henry Rangmar och Kurt Widegren. Arbetarna: Göte Bengtsson, Karl-Ivar Hernlind, Georg
Kaspersson, Allan Olsson, Roy
Pehrsson, Sten Sandblom och
Stig Sannerholm. Arbetsledarna:
Valdemar Ramtzén. Tjänstemännen: Gunilla Bergholm. Bernt
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KMC i handboll: de kär damerna ingick i KR.s segrande lag.
1 518 poäng efter serierna 204,
171, 224, 157, 191, 194, 192 och
185. Elon Melin, SKV, Alingsås,
vann klass C/D på 1 509 p., och
bland de oregistrerade spelarna
gjorde Morgan Pettersson, MÖ/
Ml, 1 366 p., vilket räckte till
klasseger. Dametta blev Doris
Hagelin, HF, med resultatet
1318 poäng.
I tvåmannalag segrade H F genom Bertil Blixt och Rolf Jakobsson. I tävlingen för fyrmannalag vann Sven Eiman, Olle
Olsson, Martin Evertsson och
Lennart Skough, LMS, Malmö,
med 2 933 poäng.

Handboll

Carlsson, Stig Hollström, Leif
Ledmyr, Börje Persson och Leif
Pineus (v. ordf).

ROA och ROE successivt skall
överföras till ÖS.
På en fråga om var man planerar att framöver placera den
administrativa verksamheten på
TV svarades att man bi.a. undersöker möjligheten att utöka
snabbavdelningen för T-materiel
genom att flytta den till T:s gamla kontorsbyggnad.

T/TV

2/4

DAGSLÄGET
Angående läget efter tre månader i år omtalades att beställningsingången fortfarande ligger över och faktureringen under budget. Bland beställningar
som inkommit nämndes sådana
från Mexiko på M4-utrustning
och televerket på systemledning,
programdistribution och moduleringsutrustning. Från Ungern
har inkommit beställningar på
multiplexutrustning och
från
Jugoslavien på ZAX 120.
Att komponentbristen börjar
hävas märks bi.a. på att antalet
apparater i provrummet ökat
väsentligt. Av denna anledning
har ytterligare provning av M4
lagts ut till N G . NG kommer
kontinuerligt att ges ökade resurser för tillverkning åt T-divisionen framför allt genom att

Liksom bordtennisen och bowlingen hölls handbollsmästerskapet i Kristianstads idrottshall.
Det bjöds på många spännande och välspelade matcher.
Till finalen bland herrarna i Agruppen gick KR och HF, där
H F blev koncernmästare med
resultatet 14-12, efter 7-7 i halvtid.
I damfinalen däremot vann
KR över HF med 2 - 1 . Lagen visade upp ett gediget försvarsspel
- andra halvlek slutade 0-0 Forts, på nästa sida

Nämndledamöter 1970
Företaget: Sture Edsman, Sten
Engström, Göte Jonson och Gerhard
Norlinger.
Arbetarna:
John Ericsson, Hendrik Mets,
Sten Johansson och Rolf Olsson.
Tjänstemännen: Artemi Kullerkupp, Dan Bertvig, Åke Pettersson och Axel Palmqvist.

KONCERNFÖRETAGSNAMND
hölls den 11 juni i Kalmar.
Man inledde mötet med visning av OS-fabriken och Rifas anläggning i Kalmar. Referat i Kontakten 5/70.

med r
m
gripanden. På tredje plats kom
KA efter seger över SRA, Stockholm, med 7-3.
I B-turneringen gick finalen
mellan HF lag 2 och OM. H F
segrade med 5 - 3 . Trea korn
SKV. Alingsås.
På lördagskvällen kopplade
deltagarna m. fl. av på restaurang
Kantarellen i Åhus. Efter en god
och närande supé fylldes dansgolvet av glada och duktiga dansöser och dansörer alltmedan
snöstormen ven runt knutarna
utanför.

I Stockholm
Den 25-26 april arrangerade HF
KCM i badminton och i simning.

50 m fritt som 100
m bröst triumferade Lennart
Carlberg från HF. I oldboysklassen korades Tage Bronze, LMS,
Stockholm till mästare i 50 m
fritt och HF:s Gunnar Särne
i 50 m bröst.
I lagkapp tog HF tvä KCM
och LMS en.

*

LM: a re bättre
än OS-vinnare
Söndagen den 19 april gick för
första gången det s. k. Uddkombloppet pä 15 km. klubbarna i
KA och RY ställde upp och lyckades över förväntan.

Badminton
Badminton framstår alltmer som
den stora motionssporten. Det är
väl endast bristen på planer som
lägger hinder i vägen för en
verklig massmönstring.
Tävlingen samlade alltså rekorddeltagande. Glädjande var
att så många nybörjare ställde
upp. I den nya klassen mixed
dubbel, som skall upphöjas till
att gälla KCM nästa år, konstaterades också en fin anslutning.
Karlskrona och H F delade
ganska broderligt på de olika
titlarna. KA:s Tommy Andersson vann seniorernas singel,
före
klubbkamraten
Bengt
Johansson. Trea blev Arne Sjöstrand, KH, som tidigare år tagit
flera mästerskap.
Även dubbeln gick till KA genom Bengt Johansson och Tommy Andersson, som i en hård
och länge oviss uppgörelse besegrade Göte Back och Rolf Haslum, HF.
Som väntat togs oldboysklassen av Rune Kruseborn, HF. Här
korn Sune Edin, även han från
HF, tvåa.
Fru Ingrid Kruseborn på H F
blev bast i damsingeln, där Eva
Lundahl. KA, korn tvåa.
Familjen Kruseborns segerrad
fortsatte även i den nya klassen
mixed dubbel, som de lätt tog
hem.
I den mycket hårda finalen i
»motionsklassen» segrade Bernt
Olsson, KA, över Manican Balakrischna,TN/TV.

Simning
Att få LM:arna att simma femtio eller hundra meter är betydligt svårare an att få dem att t. ex.
springa tusentals meter i skogen
eller delta i fotbollssenematcher.
Därför måste det anses vara ett
kliv framåt då så många som
elva damer ställde upp i 50 m
frisim. Kristina Pettersson från
IN dominerade spinnsidan, medan herrarna fick kämpa härdare
inom de olika klasserna för att
komma upp på segerpallen.

Bertil
Magnusson

Bertil Magnusson, RY/Vt 937,
vann överlägset motionsklassen
på 59.15 och slog därmed en sådan storhet som gångaren John
Ljunggren från Värnamo. Han
är bi. a. OS-guldmedaljör.
På sjätte plats i samma klass
återfanns Jan Johansson, KA/
EbC, med tiden 65.47.
Bertil Magnusson tränar regelbundet fyra gånger i veckan, och
det har tydligen nu givit resultat.

/Vt/77 1 vann div. 2 i korphockey i Norrköping. Slående frän vänster; J. Erlandsson, S. Jansson, R. Fyrberg, L. Fredriksson. J. Lind
(lagledare); sittande, U. Wangberg, P. Johansson, S. Lindmark.

Följande sektionsledare verkar
inom klubben: badminton, Sune
Edin, HF/X/BrpA; bordtennis,
Carl Clausen, HF/X/Br; bowling,
Yngve Holm, HF/X/Bgb; damhandboll. Hans Karlsson, HF/Vt
13; herrhandboll. Bo Nilsson,
HF/X/Ovf; fri idrott Olle Englund, HF/X/S; gymnastik, Einar
Karlsson, TN/T/Ktb; fotboll och
korp. bandy, Arne Kjellström,
HF/Vt 21; skidor och orientering, Christer Grunder, AG/For;
schack, Holger Larsson, HF/X/
Kdb; simning, Albert Hägnas,
HF/Vt 36; tennis, Ove Nilsson,
HF/X/AjlC; volleyboll, Ilmar
Saarne, HF/X/AjaC; varpa. Hans
Nygren, HF/Vt 24.

Kort om sport
Ny ordförande för
LME IK (HF)
Vid årsmötet den 8 april valdes
Erik Björestig, HF/Vp, till ny
ordförande efter Helge Johansson, H F/K 16, som efter 10 års
engagerat och skickligt lett ordförandeskap avsagt sig åter val.
Styrelsen fick i övrigt följande
utseende: v. ordf. Nils Hagman,
ÅG/Dhod; sekr. Henry Forsberg,
HF/Pm; kassör Vivi-Ann Jaktlund, HF/Pk; övriga Bengt Eriksson, HF/X/Sfd, Karl Erik Samuelsson, HF/Vt 04, Hans Karlsson,
HF/Vt
13; suppleanter
Bo
Brännström, ÅG/Dhtab, Ove
Nilsson, X/AjlC.
Erik

Riörestis

IDROTTSKLUBBEN I KA har
i likhet med i fjol startat en motionstävling enligt Svenska Korporationsidrottsförbundets direktiv. Tiden 1 april - 31 maj sker
2,5 km skogspromenad eller terränglöpning, och mellan den 1
juni och 31 augusti 10 km cykelåkning eller 200 m simning.
MOTIONENS DAG I KARLSKRONA var det den 1 maj.
LME IK visade då manlig motionsgymnastik. Ett stort antal
människor såg på och applåderade livligt prestationerna, allt enligt Kontaktens man i KA.

Söderhamn,
Hudiksvall
och
Sundsvall. Resultat: damer 5 km
1) Svea Jonsson, ÖS, 23.59, 2)
Barbro
Blank.
HL.
25.35;
motion 5 km 1) Markus Suuntinen, SÖ, 20.52, 2) Jan-Erik Nyman, SÖ, 23.54; juniorer 10 km
1) Tommy Thyrén, SO, 45.24;
äldre oldboys 10 km 1) Göte
Olsson, ÖS, 43.53; yngre oldboys 15 km 1) Egron Nilsson,
ÖS, 1.15.58; veteraner 10 km 1)
Oskar Gustafsson, OS, 49.09, 2)
Frank Paby, SÖ, 54.23; seniorer
15 km 1) Lasse Persson, SÖ,
59.03, 2) Bengt Ola Danielsson,
HL, 1.01.36.
KM SKIDOR i OS gav följande
resultat: herrar 1) Ivar Eliasson,
24.61, 21 Gunnar Larsson, 25.25,
3) Örjan Hansson, 26.50, 4)
Kalle Rindberg, 28.15; damer 1)
Svea Jonsson, 15.50, 2) Nanny
Ohlsson,
18.41, 3)
Maj-Lis
Olsson, 18.99, 4) Ulla Hjort,
19.08.
AVDELNINGSSTAFETT i ÖS
vid Spikbodarna den 2 april.
Herrar 1) Vt 51, 32.22, 2) Vt
22 1, 36.34, 3) Kontoret II,
36.60. Mixed 1) Vt 71, 40.73,
2) Vt 21, 43.69, 3) Vt 41, 48.01.
1 ÅRETS
KORPHOCKEYSERIE i Norrköping vanns div.
2 av NG/TV. Laget återfinns
nästa år i en högre serie. Segern
togs genom fem vunna, en oavgjord och en förlorad match. Se
bild.
SERIETÄVLINGEN VID MÖ
i bordtennis 69-70. 1) S. Jonsson,
36 p., 2) B. Malm, 34, 3) Kj.
Gustavsson, 32, 4) T. Mattisson,
30.

KM I TERRÄNGLÖPING vid
KA den 4 maj gav följande resultat: seniorer 1) Jan Svensson,
Vp, 7.46.9, 2) Kjell Lindqvist,
Vbvp, 8.15.5, 3) Bengt Svensson,
Vbv, 9.15.0; yngre oldboys 1)
Jan Johansson, EbC, 7.02.3, 2)
Nils Agneus, VbtC, 7.24.5, 3)
Arne Stengård, Bf, 9.47.0.

CUPTÄVLINGEN
I BOWLING vid MO 69-70. Grupp A.
1) Sven Johansson, 2) Bertil
Graaf, 3) Erland Ulff. Grupp B.
1) Christer Jansson, 2) Gunilla
Bergholm, 3) Lennart Håkansson.
Bästa serie: Erland Ulff.

ETT NORRLANDSMÄSTERSKAP på skidor med klubben
vid ÖS som arrangör blev mycket lyckad. Deltagare korn från

KRETSMÄSTERSKAPET
på
grovkalibrig pistol vanns av LM:
aren Pelle Pettersson, HF/X/Kfb.
Tävlingen gick i Brottby utanför
Stockholm i april.
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• Erik Karlquist, Ml/Bel. slutade sin tjänst hos LME den 13
mars i år. Han fyllde den 28
i samma månad 71 år.
1 januari 1923 korn han till
verkstaden på Tulegatan som
justerare, och korn då mest att
arbeta med OL-växlarna. Under
en tid var Karlquist förman på
dåvarande avd.22.
En hel del prov- och justerarbeten inom järnvägssignalområdet har han också hunnit med
inom Signalbolaget (SIB), bi.a.
var han med när Saltsjöbanan
fick sin LME-anläggning 1938.
Under senare år har han
tjänstgjort som laboratoriebiträde
hos Ml i Gröndal.
Erik Karlquist fick bolagets
guldmedalj 1961.

• Åke Olsson, KA/Vt 958, gick i
pension den 31 mars 1970. Han
korn till LME som springpojke
vid verkstaden på Tulegatan i
oktober 1920. Efter några månader började han arbeta med för-

In
t
memoriam
Olof Albro

Förutvarande chefen för LM
Ericssons patentavdelning Olof
Albro avled den 6 april i en ålder av 70 år.
Olof Albro kom till LM Ericsson år 1929. Han hade tidigare

Erik Karlquist,

bindning och provning av växelbord och senare med tillverkningen av 500-väljare. Under
denna period deltog han bi. a. i
monteringen av Sveriges första
automatstation - Norra Vasa i
Stockholm.
År 1926 startade tillverkningen av en mindre lokalväxel,
OL 500, och Åke Olsson blev
där lagbas för monteringen och
förbindningen. Han utnämndes
1929 till förman och fick senare
även överta serietillverkningen
av 500-väljarregister och serieomkastare. År 1942 korn han
som föreståndare till apparattillverkningen på Vt 30. När det
blev aktuellt med överflyttning
till KA följde Åke Olsson med
och utnämndes till verkmästare.

varit anställd vid Grahns Patentbyrå, som under en period skötte
LME:s patentärenden. Då LME
beslöt sig för att upprätta en
egen patentavdelning accepterade Olof Albro ett erbjudande att
inträda som medarbetare i denna.
Olle Albro blev chef för patentavdelningen 1941 och kvarstod i den befattningen tills han
uppnådde pensionsåldern. Han
fortsatte emellertid anda till sin
bortgång att arbeta inom patentavdelningen.
Olle Albro var utomordentligt
kunnig och erfaren. Inom LM
Ericssons produktområden blev
han väl mest förtrogen med
transmissionsmaterielen. Han hade också ett starkt intresse för
varumärkesfrågor. Hans sunda
omdöme inom dessa områden har
varit mycket värdefullt för bolaget.
Under Olle Albros tid som chef
för patentavdelningen växte LM
Ericssons tekniska verksamhet
starkt. Det blev Olles uppgift att
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Sedan 1947 har Åke Olsson
fungerat som brandskyddskontrollant, och under samma tid
har han även tillhört företagsnämnden.
Han fick bolagets guldmedalj
år 1960.

Ake Olsson, KA/VI958, gick i
pension i mars efter nära 50 år
vid LME. K AC Erik Olsson
(t. h.) överräcker en gåva till den
trogne LM-ciren.

organisera patentavdelningen att
mota de krav som den växande
floden av uppfinningar ställde på
den. Han gjorde det på ett för
medarbetarna inom och utom
patentavdelningen mycket trevligt satt. På patentverket har
LM Ericssons patentavdelning
ett mycket respekterat anseende.
LM Ericsson är Olle Albro stor
tack skyldig för alla dessa
hans insatser.
Olle Albro var mycket omtyckt. Det är väl främst hans positiva inställning till medmänniskorna som vi kommer att minnas. Han hade alltid en vilja att
finna det bästa i'varje situation.
Hans vänner uppskattade hans
alltid rakryggade hållning och
personliga enkelhet.
Olle Albro var en passionerad
seglare. Vi kommer att sakna honom också som herre till Strömmingsholmen och som rorsman
på sin ägandes båt »Gerda».
Vi lyser frid över hans minne.
Christian Jacobwus

Redaktionens adress: H F , Reklamavdelningen. Tel. 2048. Postadress:
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Fack, 126 11 Stockholm 32.
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I ore W A I i n i H

Vac

\f\

Of.M

Födelsedagshyllningar
Ahl Marta, HF/Vt 13
Avin Ingegerd, BO/Gik
Ehrlich Jakob KA/Vbvp
Eriksson Nils, BO/G/FevC
Grundin Gösta, CL 394
Gustavsson Stina, HF/X/Bfaa
Holm Ejnar, TV/Vt 742
Johansson Ellen, HF/X/Br
Jonasson Tore, HF/Xv
Larsson Sven, HF/Vt 31
Lindqvist Staffan, HF/Rr
Lindsjö Bengt, HF/Vbv
Nilsson Birgit, TN/Eva
Nilsson Rikard, HF/VkkC
Nordlander Rolf, HF/X/BvsaC
Ohlsson Gösta, Tvpl
Pettersson Gösta, KA/K 983
Pettersson Werner, KA/Vt 954
Tyrberg Gunnar, KA/VbvC
Vigström Henning, HF/X1
Åhs Lisa, VÄ/X/Kih

Annan vänlighet
Forsgren Ando, HF/X/Bsa
Gartzell Tia och Lars, HF/X/Ene
Görtz Sylvia, TN/Ekl
Halén Marie-Louise och Torbjörn, TN/Dkt
Håkansson Henning, BO/G/XoA
Liden Gördis och Bengt, HF/
Vbv och Vt 24

Vanligt deltagande
vid min makes, Olof Albro, HF/
Dtp, bortgång
Gerda Albro
vid min makes, Henrik Henriksson, HF/K 25, bortgång
Anna
vid min makes, vår faders,
Bengt Johansson, TN/T/KkkC,
bortgång
Ingrid och barnen
vid min makes, vår faders, Ingvar
Nilsson MÖ/MI/Fme, bortgång
Anna Mikael och Karina
vid min makes, Nils Svensson,
HF/Vt 36, bortgång
Sonja Svensson

Omslagsbild
Den nya byggnaden på H F vid lågkroppen, som 1
skall inrymma matsalar, läkarmottagning, personalintagning, idrotts- och andra fritidslokaler, börjar alltmer ta form. Våren 1971 skall huset stå klart för
slutlig inflyttning.
Foto: Bo Bin

