VERKSAMHETEN
1969
ar 1968 ett gott år för L M
Ericsson så blev 1969 ett
ännu bättre år.
Årets bokslut visar nämligen glädjande ökningar för såväl orderingången som orderbeståndet, men framförallt betr. faktureringen.
Koncernens resultaträkning visar
på en nettovinst - alltså före bokslutsdispositioner och skatter - på 152
miljoner kronor, dvs. 13 miljoner mer
än det goda året 1968.
Under förutsättning av fortsatta
gynnsamma konjunkturer i Västeuropa och på övriga för koncernen betydelsefulla marknader kan en god orderingång förväntas även under innevarande år. Den höga orderstocken
vid det här årets ingång innebär, att
sysselsättningen vid koncernens fabriker i stort sett är tryggad för 1970.
Nedan ges några korta kommentarer till här införda uppställningar,
diagram och kurvor som främst berör det ekonomiska resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet 1969.
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KONCERNEN
NYCKELDATA KONCERNEN 1969
Fakturering
Orderbestånd

Antal anställda vid årets slut

53.600

Eget kapital

1.256 Mk

Årets nettovinst

152

KONCERNFAKTURERINGEN
Koncernens fakturering

Moderbolagets fakturering

2907

KONCERNEN
Orderingång
och
orderbestånd
Det imponerande försäljningsresultatet för 1968 på nära 2,9 miljarder
förbättrades ytterligare i fjol, då orderingången korn upp till 3,1 miljarder (bild 1). Att en ökning kunnat
ske får tillskrivas de framstående tekniska egenskaperna hos LME:s produkter, och de intensiva försäljningsansträngningarna.
Ett många gånger hårt förhandlingsklimat har tenderat att ytterligare skärpas genom andra länders möjlighet att erbjuda långfristiga krediter till icke marknadsmässig ranta.
Då dessutom de priser som offereras
är utomordentligt laga, tvingas LME
att inom rimliga gränser medverka till
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FAKTURERINGENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING
Afrika 1,4 /
2.907 Mkr
USA och Kanada 2,0 /
Australien 4,2 /
Asien

4,4 /

Latinamerika 25,3 /

1969

ANTAL ANSTÄLLDA VID ARETS SLUT, 1000-TAL
Ökning 1969

Koncernen

långfristig finansiering av kundernas
inköp av telemateriel. Detta gäller
framförallt marknaderna i de s.k. utvecklingsländerna.
Orderbeståndet ökade med 182 miljoner till nägot över 3 miljarder. Det
är en aning lägre procentuell ökning
än den för orderingången under 1969.
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Moderbolaget
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MODERBOLAGET
NYCKELDATA MODERBOLAGET 1969
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Fakturering
Bild 2 visar koncernfaktureringens
utveckling åren 1960-69. Diagrammet illustrerar tydligt koncernens
snabba expansion de senaste 10 åren
- från drygt 1 miljard kronor 1960
till 2,9 för fjolåret. 1 procent steg faktureringen med 15, 3 under 1969.
Bild 3 ger besked om från vilka delar av världen LME fick sina försäljningsinkomster. Latinamerikas del
var som synes betydande, eller 25,3 %
av faktureringen utanför Europa, som
svarade för ca 63 % av världsfaktureringen. Sveriges andel inom Europa
låg på 33 % .

Personal
Foreslagen utdelning
Antal aktier
Utdelning per aktie

Inte mindre än 53 600 människor arbetade inom koncernen vid årsskiftet,
varav mer än hälften - 53 % — vid
utlandsbolagen. Koncernens personalökning uppgick under året till
4 900.

FAKTURERING 1962-1969

MODERBOLAGET
Fakturering
Moderbolagets fakturering (bild 6-8)
visar sedan 1962 en oavbruten ökning.
För 1969 uppgick den till 7 % .
De 1 25 1 miljonerna fördelade sig
med 35 % på Sverige, 22 % på Europa (förutom Sverige), och 43 % på
resten av världen. Central- och Sydamerika utgjorde som vanligt en god
marknad för bolaget. Några större
förskjutningar jämfört med 1968 har
inte ägt rum.
Att huvuddelen av produktionen
fortfarande är telekommunikations-

1969
materiel framgår av bild 8. Den största faktureringsökningen i absoluta
tal avser automatiska telefonstationer.
Av den totala faktureringen svarade
denna del för inte mindre än 49 %.
Faktureringen
av
telefonstationer
uppgick till 611 miljoner.

MODERBOLA GET
FAKTURERING 1969

1251 Mkr

Personal
Antalet anställda (bild 9) i moderbolaget ökade med ca 1 600 under
1969. Antalet kollektivanställda steg
med 1 400 och antalet arbetande inom
kontoren med omkring 200.

Resultat
Kommentarerna avser bilderna på
nästa sida.
De löpande kostnaderna under året
ökade med ca 7 % eller ungefär lika
mycket som faktureringen.
Vinsten före skatter och avsättningar förbättrades med 41 miljoner
jämfört med 1968, varav 37 till följd
av ökade utdelningar och räntor.
Faktureringen av varor och tjänster,
som steg med 7 %, utgjorde huvuddelen av resultaträkningens inkomster.
De löpande kostnaderna har också
gatt upp med ca 1%. Är 1968 låg
procenten på 11.
Rubriken »Material m.m.» omfattar också personalkostnader, t.ex. pensionsavgifter.
Reserver för osäkra fordringar har
lagts upp för de ökade utländska kundfordringarna, och för att få bort internvinster på av moderbolaget levererad materiel i dotterbolagens lager
vid årsskiftet. Med anledning av det
större varulagret har lagerreserven
ökats med 14 miljoner. Bokföringsvärdet utgör därefter ca 40 % av anskaffningsvärdet.

Stallning
Moderbolagets tillgångar och skulder ses här i sammandrag. Kassan
minskade med 50 miljoner under
året. Den förstärkning av likvida medel som skedde under 1968 med tanke på verksamhetens expansion och
en ökning av den långfristiga kreditgivningen har medfört att bolagets
likviditet är tillfredsställande.
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FAKTURERING 1969

1.251 Mkr
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ANSTÄLLDA DEN 31.12 RESP. ÅR

MODERBOLAGETS RESULTAT
ÖKN

1969

INTÄKTER
Bolagsstämman

löpande kostnader
Reservaringar och avsättningar

Vinst före skatter
Skatter

1969

1968

INTÄKTER

1.400.3

1.282.9

Fakturering

1.250,5

1.170,5

149,8

112,4

1969

1968

LÖPANDE KOSTNADER

1.119,5

1.043.4

Löner, arbetare
Löner, tjm.
Avskrivningar
Material m.m.

216,1
230,2

197.4

32,8
640,4

29.9

Utdelning och räntor

1969

RESERVERINGAR
OCH AVSÄTTNINGAR
Nedskrivning av osäkra fordringar
Återvinning på
Avsättning till investeringsfond
,, varulagerreserv
,, dispositionsfond

Tidigare års vinstmed

211,8
604.3

1968

109.6

73.9

35.1

50.2

-4,5

-20.3

30.6

29.9

45.0

42.0

14.0

-18.0

20,0

20.0

MODERBOLAGETS
STÄLLNING

ÖKN.

19691968 Förändr.

7%

Pengar i bank m. m.

528

578

-50

Kortfristiga fordringar

550

562

-12

Långfristiga

449

403

+46

Varulager

438

387

+ 51

Investeringar
i koncernbolag

528 434

+94

Fastigheter

169

160

+9

Maskiner, inventarier m.m. 74

70

+4

Mkr 2.736 2.594

+142

19691968 Förändr.
Förskott från kunder

149

154

-5

1968

Kortfristiga skulder

361 359

+2

171.2
-85.0
Vinst Mkt 86.2

166.6
-87.0
78.6

Långfristiga skulder

378 390

-12

Avsatt till pensioner

161

142

+19

46,3
Att disponera 132,5

39,7
118,3

Reserv för div. tillg.

696

617

+79

Eget kapital

991 932

+59

Mkr 2.7362.594

+142

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPONERING:
Avsättning till reservfond
„ skuldregleringsfond
Utdelning 5.50/aktie (4.171968)
I ny räkning
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1969

VINSTDISPOSITIONER
Vinst före skatter
Skatter

ÖKN.

Den ordinarie bolagsstämman hölls tisdagen den 26 maj
1970 pä huvudkontoret vid Telefonplan i Midsommarkransen.
Stämman beslöt dela ut 5 kronor och 50 öre per aktie.
T i l l nya styrelseledamöter valdes byråchef Lars-Olof
Ekeberg och bankdirektör Jan Wallander efter viceamiral
Erik Anderberg och direktör Rune Höglund som undanbett sig återval.
Efter bolagsstämman besåg ett flertal av aktieägarna
det nybyggda huset på Tellusanläggningen, och då speciellt det internationella träningscentrat.

20,7
15,3
67,7
49.6
Disponerat 132.5

51,3
46,3
118.3

UNDERHÅLLSKONFERENSEN
gav rekorddeltagande
den nya serie av underhållskonferenser som påbörjades i fjol inI gick 1970 års engelskspråkiga
som nummer två. Vid nästa års konferens kommer spanska att vara huvudspråket. 1972 - fjärde året i serien - hålls
ingen konferens.

23 NATIONER DELTOG
1970 års konferens, som var den elfte
totalt sedan starten 1956 och samtidigt
den fjärde engelskspråkiga, har inneburit rekord i flera avseenden. Antalet deltagare samt deltagande nationer och
förvaltningar har nämligen aldrig varit
så stort som i år. Således deltog, förutom
220 delegater från LME i Sverige och 4
från svenska televerket, inte mindre än
49 utländska delegater representerande
34 förvaltningar och 23 olika nationer
av vilka Frankrike, Ungern, Irak, Kuwait och Saudiarabien var representerade för första gången.

STUDIERESA I DANMARK
Första konferensveckan - 25—29 maj hölls i Stockholm en serie föredrag och
diskussioner rörande olika underhållsproblem, medan andra veckan - 1-5
juni - ägnades dels åt en 4-dagars studieresa genom ett vårfagert Danmark
med givande besök hos samtliga förvaltningar, dels åt besök i Malmö där televerkets överdragsstation och underhållsexpedition var målet.
På grund av det stora antalet deltagare var årets konferens förlagd till Hägerstensåsens Medborgarhus - i stället
för traditionsenliga Midsommargården
- en lyckad och uppskattad förändring.

CENTRALISERINGSTENDENSER ETT AV HU VU DÄM NEN A
Centraliseringstendenserna inom underhållet - för såväl stations-, nät- och

apparat- som transmissionsteknik
\ar
ett av de huvudämnen kring vilkii ^oi>
ferensens diskussioner rörde sig. Vid besöket i Danmark förevisades inom ramen för detta ämne bi.a. underhållscentralen i Odense vilket rönte mycket
stort intresse. Även televerkets nya underhållsexpedition i Malmö, byggd enligt Örebro-modellen, var föremål för
stort intresse och många frågor ställdes.
Ett annat intressant ämne var - liksom förra året - SPC-systemet, där föredragen kring,samt besöket i Tumba,var
huvudpunkterna.
Presentationen av nya LME-produkter och tillverkningsmetoder dels i form
av föredrag dels förevisade vid en specialutställning i Hägerstensåsens Medborgarhus fullbordar bilden av 1970 års
underhållskonferens, som i många avseenden - inte minst organisatoriskt - rönte
mycket stor uppskattning.
Flertalet av deltagarna i 1970 års underhållskonferens.

LME VÄRLDEN ÖVER
Singapore
Den 8 maj i år invigdesSingaporesnyatelefonstation »TheOrchard
Exchange and Engineering Centre» till vilken LME leverat
växeln ARF 102.
Abonnenterna får tryckknappstelefoner. Det är premiär för
sädana apparater i Singapore och för hela sydöstasien.

ELLEMTEL Utvecklings AB
godkänt av Kungl. Maj:t
och LME:s styrelse
Riksdagen bemyndigade den 5 juni 1970 Kungl. Maj:t godkänna saniarbetsavtalet mellan televerket och LM Ericsson ifråga om en gemensam utvecklingsverksamhet som avses bedrivas genom ELLEMTEL Utvecklings Aktiebolag. LM Ericssons styrelse godkände den
29 maj 1970 avtalet. - Bolagsregistrering bör kunna ske före den
1 augusti 1970.

Styrelsens

sammansättning

Den planeras få följande sammansättning:
Televerket: generaldirektör Bertil Bjurel
driftdirektör Torsten Larsson
teknisk direktör Eric Waldelius
LM Ericsson: VD Björn Lundvall
HD Fred Sundkvist
TD Christian Jacobaeus

Avdelningschefer

Brasilien

För sex avdelningar inom ELLEMTEL förutses följande chefer:
Systemavdelningen (S): överingenjör Lennart Jansson, televerket.
Mekaniska konstruktioner (M): civilingenjör Rolf Sahlgren,
X/ApC.
Kretsavdelningen (K): civilingenjör Alvar Olsson, X/KfC.
Lokalstationer (X): civilingenjör Bengt-Gunnar Magnusson. X/M
Småväxlar (Y): civilingenjör Gösta Neovius, DtX.
Datanät (Z): civilingenjör Nils Skoglund, televerket.

Den 13 mars i år invigdes en ny kabelfabrik för det delägda LMEföretaget Fios e Cabos Plasticos do Brasil S.A., Rio de Janeiro.
Med vid in vigningen var bi .a. chefen för LM E:s kabel verksamhet
dir. Yngve Åkesson.

Sektionschefer
Förutom dessa sex avdelningar kommer tre administrativa sektioner att
bildas, nämligen: personalsektionen, ekonomisektionen och sektionen
för teknisk planering. Chef för ekonomisektionen: kamrer Gunnar
Carlsson, M I-divisionen/MO. Chef för sektionen för teknisk
planering: ingenjör Arne Åkerlund. TtpC.

*
Ovannämnda chefer tillträder befattningarna den 1 september 1970,
dock sker tillträdet för datanätavdelningens del vid en senare tidpunkt
efter överenskommelse mellan televerket och ELLEMTEL.
Verkställande direktör för ELLEMTEL blir som tidigare nämnts
(Kontakten 3/70) överingenjör Erik Eriksen, teknisk chef vid Tdivisionen.

Schweiz
Deutsche Ericsson GmbH, LM Ericssons dotterbolag i Diisseldorf, har flyttat in i sitt nya hus vid Adlerstrasse. Förutom
kontorslokaler har man också fått en rymlig tjänstemannamatsal samt en över 80 m2 stor utställningslokal.

NY LD OCH LEDAMOT AV DIREKTIONEN
Direktor Olof Hult, LD, som efter uppnådd
pensionsålder under ett år kvarstått som chef
för direktionsavdelningen för licensfrågor,
lämnade denna befattning den 31 maj 1970
och avgick samtidigt ur direktionen.
Jur. kand. Karl-Axel Lunell, DU, har från
och med den 1 juni 1970 utsetts till efterträdare. Han har samtidigt av bolagets styrelse
utnämnts till direktör och ledamot av direktionen.
Direktör Hult kommer att kvarstå i tjänst
från och med den 1 juni 1970 och tills vidare
ett år för speciella avtalsfrågor med tjänsteställebeteckningen DA.

Karl-Axel

Lunell.
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Ekvatorialguinea,
f.d. spanska Guinea,
ligger vid ekvatorn.
På Afrikas fastland
liar republiken sin
största del, Rio
Mani, på 26 000
km2. I Atlanten
ligger ön Fernando
Po på 2 017 km2. Ett
par mindre öar hör
dessutom till den
drygt ett år »unga»
nationen. Antal
innevånare:
255 000, varav
9 000 är vita. Klimatet är tropiskt,
religionen katolsk.

Vävarfågeln placerar sina bon
på de mest underliga
platser.
Här hänger bona som pärlband
på telefontrådarna.
Platsen är
staden Sankta Isabels utkanter.

Den här manuella
telefonväxeln
betjänar 700 abonnenter och ligger i Sankta Isabel, on Fernando
Pos största stad. Växeltelefonisten tillhör landets
befolkning.

En LM-are på uf

EKVATOR
Ung afrikastatg
Landets TV-sändarstation
ligger
högt uppe på ett 3 000 m högt
berg på ön Fernando Po. Stora
skillnader i temperatur
mellan
dag och natt gör att så pass stora
hus som det vi ser på bilden
måste byggas med extra omsorg
för att inte spricka sönder. Parabolantennen tar emot sändningarna från Sankta Isabel. TV visar mest filmer, många av dem
är amerikanska
vildavästern.

Det är praktiskt art bara barnen
på ryggen, speciellt om man be,'höver händerna fria för att kunna arbeta. Här är de unga mödrarna ute för att shoppa på en
marknad.
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En kall marsdag gav sig LM-aren ing
långt uppdrag (för Internationella T<
Ekvatorialguinea på Afrikas västkust
ring av landets telekommunikationer,
ras. Som nybliven självständig stat 19
Nuvarande telenätet har byggts u
Man har enbart manuell utrustning n
ta Isabel på ön Fernando Po och Bata
nikationerna via kortvågsradio mella
med Madrid.
Ekvatorialguinea skall till att börj;
genom tillkomsten av tre automatstati
Förbindelserna är mycket komplk
vatten (se kartan). Man får därför a
samtal till stånd mellan stationerna oc
Sankta Isabel planeras, också med
via en markstation i staden Yaunde i i

Lennart Fernström
poserar tillsammans
med några medhjälpare av landets
befolkning.
Mannen t.v. hjälpte
LM-aren med maskinskrivningen,
som
han fö. var mycket
duktig i.

14"59'48*

En stor del av
befolkningen i
byarna bor ganska
primitivt. Bilden är
från en liten by.
Hamey, på tin
Fernando Po.

irag i

ILGUINEA
niniformat
art Fernström iväg på ett två månaders
men, ITU) till det tropiska lilla landet
'uppgift var att göra en långtidsplanenyndigheterna tyckte borde modernise«te man sig till ITU och bad om hjälp,
spanjorerna som förut styrde landet.
lelbord i de två största städerna. Sankrikas fastland. I övrigt sker telekommua städer, och dessutom på samma satt

Landets befolkning livnär sig till mycket stor del på
frukter, bl.a. bananer. Kött är det mycket ont om, då
man helt saknar boskapsskötsel och jordbruk. Allt är mer
eller mindre djungel. T.h. har en man klätt sig fin för
söndagens kyrkobesök.
Nederst en vy från en marknad.
Det är frukter som kvinnorna lagt upp på dukar på marken.

faen modernt uppbyggd telefontjänst
it 2 000 abonnenter.
då landets olika delar ju skiljs åt av
a sig av radiolänkar för att kunna få
'slutna abonnenterna.
"radiolänkar, få en satellitförbindelse
Met Camerun.
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Lunchstämplingen på verkstaden
kommer inte att tas bort. Skälet
är att det måste finnas någon
form av kontroll på att arbetstiderna hålls. Stämplingen fyller
bast denna funktion.

HF till KH. Det gäller20-deliga
propp- och jack. Alla stift till
dessa skall göras av KH, som
får ett 20-tal snabbpressar för
detta arbete som utförs i 2-skift.
Stiften tillverkas f.n. i mycket
stort antal, som man räknar med
skall ytterligare öka. Det blir i
huvudsak kvinnlig personal som
skall sköta pressarna, men även
reparatörer och trimmningspersonal krävs.
Ytebehandlingen, all montering samt dopp- och kantförtenningen skall också ske på KH.
Det är en tillverkning som är
mycket mekaniserad.
Tabb-banden till de spolar
som f.n. görs vid KH är ett annat nytt objekt. En snabbpress
som gör 500 000 tabbar i perioden finns redan installerad.
Lokaliseringen av tillverkningarna är inte klara än. Följande planer finns emellertid:
ytbehandlingen förläggs längst
bort i den verkstadslänga som
skall byggas, tillverkningen och
monteringen av de nya tabbarna
förläggs i Vt 5 1 :s förlängning, och
reläsatserna flyttas intill mekaniska avdelningen.

ÖVER 20 000 ANSTÄLLDA
VID MODERBOLAGET

FÖRSLAGSVERKSAMHET

Under januari - april har antalet
anställda vid moderbolaget ökat
med 1 037 personer, dvs. till
20 200. De kollektivanställda
uppgår till 13 037 ( + 783) och
tjänstemännen till 7 163 ( + 254).

Sex förslag belönades med tillsammans 2 215 kronor. Högsta beloppet, 1 000 kronor, tilldelades
Max Hennemo, Vt 53, för ett förslag ti 11 ändring av nitverktyget till
tabbisättningsmaskin.

FLYTTNINGAR INOM
VERKSTADEN

KURS I PERSONALFRÅGOR

För att få plats med att tillverka
nya produkter, och för att minska trafikflödet på HF flyttas en
hel del arbeten till landsortsfabrikerna.
Nytt är att RAM multipelkopplingsrelä skall göras i Visby
efter semestern, att omkring femton snabbpressar skall till Katrineholm liksom ytbehandlingsoch monteringsmaskinerna för
bi.a. 20-delig propp och jack,
och att det centrala plockförrådet
(bi.a. ML-detaljer) överförs till
Ingelstafabriken.

Nämnden ansåg att den kurs i personalfrågor som utarbetats av
»Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor» bor genomföras vid KH.
Kursen är avsedd för såväl
nämndledamöter som anställda
utanför nämnden. En önskvärd
start är under den kommande hösten.

ÖKNING AV DIALOG
Bestållningsingången följer budget. Bland större beställningar
inom landet meddelades att televerket för leverans under 1971
beställt fler DIALOG telefonapparater än vad LME budgeterat. Anledningen är att verket
byter ut äldre apparater snabbare än som planerats.

KONCERNFÖRETA G S NÄMND STOR DANMARKSORDER
Till Köpenhamns telefonförvalti Oskarshamn och Kalmar
ning skall för
idriftsättning
Den 11 juni samlades 150 representanter för 35 av koncernens
företagsnämnder i Oskarshamn
och Kalmar för att diskutera frågor av gemensamt intresse och
för att bese LME:s fabrik i Oskarshamn och AB Rifas i Kalmar.
Ett 40-tal av deltagarna korn
med ordinarie morgonflyget till
Kalmar, där de hämtades med
buss för att samlas med övriga i
Oskarshamnsfabriken.
PD Arne Mohlin hälsade alla
välkomna och erinrade bi.a. om
den breddning av nämndverksamheten som skett under senaste året i och med inrättandet
av underkommittéer till nämnderna. Byggkommittéer finns
t.ex. nu vid HF, KH och IN, och
personalvårdskommittéer vid ett
flertal fabriker.
Platschefen Bertil Nordström
tog därefter till orda och berättade ingående om OS produkter
och verksamhet. Man gjorde sedan gruppvis en rundvandring i
verkstadslokalerna.
Efter en måltid i fabrikens
lunchrum bussförflyttades deltagarna till Kalmar och AB Rifas anläggning där. Dir. Torsten
Skytt tog emot. Han framhöll i
sitt hälsningsanförande
Rifas
mycket kraftiga tillväxt under
50- och 60-talen. Av bolagets

tillverkning går ca 50 procent
till LME.
Efter visning av lokalerna och
kaffe i Rifas matsal startade
sammanträdet vid 16.30-tiden pä
Teaterkällaren i Kalmar.
VD Björn Lundvall talade om
aktuella frågor, och vad man kan
förvänta sig i framtiden för
LME-koncernen.
Efter visningen av filmen »Det
ekonomiska resultatet
1969»
kommenterade
ED
Gunnar
Svalling koncernbokslutet, där
han särskilt uppehöll sig vid de
svårigheter som finns att skaffa
kapital för att finansiera långfristiga lån, framförallt till utvecklingsländerna.
En sedvanlig frågestund på ca
45 minuter avslutade sammanträdet. Som svarande satt denna
gång VD Björn Lundvall, HD
Fred Sundkvist, PD Arne Mohlin, samt ED Gunnar Svalling.
Innan
stockholmsdeltagarna
m.fl. tog ett chartrat plan till
huvudstaden avåts middag på
Teaterkällaren.
Nämnas kan att verkstadsklubbarnas samorganisation träffades
i Kalmar dagen innan koncernnämnden hölls. En ledamot från
varje verkstadsklubb deltar i
dessa en gång varje år förekommande träff.

Från Koncernföretagsnämndens
middag pä Teaterkällaren i Kalmar.
Fr.v. ses VD Björn Lundvall, fru Maria Ekvall. RIF, dir. Torsten
Skytt. RIF. samt dir. Stig Jacobsson. SK V.

t.o.m. 1978 levereras 300 000
linjer med tillhörande interurban- och lokaltransitutrustning.

LUNCHSTÄMPLINGEN
KVAR

OMKLÄDNINGSRUMMEN
SKALL MODERNISERAS
Vid ett av personalvårdskommitténs sammanträden föreslogs att
nämnden skulle ge kommittén i
uppdrag att arbetafram ett förslag
till hur ett omklädningsrum bör
se ut. Arbetet med ärendet skall
forceras.

NYA PRODUKTER
Tillverkningen
av
proppdon
kommer troligen att flyttas från

NYA SJUKSTATISTIKLISTOR
Vid ett av personalvårdskommitténs sammanträden behandlades
framför allt sjukfrånvarostatistiken och vid ett annat personalomsättningen.
Vid nämnd mötet framhölls, att
trots att statistiken i viss utsträckning är ofullständig, så kan det
konstateras att omsättningen är
störst bland personal i lägre åldrar.
Personalavdelningen vid HF
meddelar följande angående sjukfrånvarostatistiken: en ny sorts
statistiklistor har färdigställts och
översänts till varje enhet inom moderbolaget. Listorna innehåller
sjukfrånvaron på kollektivsidan
uppdelade på män och k vi nnoroch
olika Vt-avdelningar. Den innehåller också en jämförelse mellan
frånvaron på resp. Vt-avd. och en

standardberäknad frånvaro. Den
standardberäknade frånvaron utgör den frånvaro som avd. skulle
häft om personalens ålderssammansättningar hade varit densamma som inom moderbolaget
i sin helhet. Denna statistik kommer att uträknas en gång varje
halvår.

med gummiinlägg mellan bordet
och pressen och mellan dynan
och pressen har gett en viss
minskning. Metoden kommer
därför att tillämpas pä avdelningens samtliga pressar. Prov
skall också göras med gummifötter på pressarna, då det visal sig
att ljudet i viss män fortplantas
via golvet.
Försök med huv och gummiinlägg har inte givit nägot positivt resultat pä pressmaskinen för

500-väJjarens bottenplatta. Nya
NYA TILLVERKNINGAR
Bland nya tillverkningar nämndes ett huvudur (KAA) som flyttas från Gröndalsverkstaden till
SÖ i höst. Många arbetsmoment
hestår av montering.
Pressarna, som ställts upp på
gamla Vt 67, har anskaffats för
det press- och ytbehandlingsarbete som SÖ hjälper HF med.
Det är ett uppdrag som med all
säkerhet kommer att fortsätta
ännu en tid och ev. även oka.

försök skall göras, bi.a. genom
att minska maskinens varvantal.
Två konsultfirmor har presenterat följande förslag beträffande
bullret: placering av en ple.xi-

glasskiva framför maskinskötaren, plåtskärm och Ijudabsorberande material kring pressverktyget samt en ljuddämpande
anordning pä tryckluftmunstyckct. Det allmänna sorlet kan
minskas genom ljudbufflar i taket och in- och utbläsningsanordningarna i taket kan göras
effektivare. Luftombytet ökas
från 2,7 gånger i minuten till 5,9.

MATSALEN SNYGGAS
UPP
Matsalen skall snyggas upp inom
kort. bi.a. anskaffas nya bord och
stolar.
I matrådet bestämdes om en
utredning ang. anskaffandet av
automater för varma rätter och
kalla drycker.

BULLERPROBLEMEN
ATTACKERAS
På Vt 63 har man försökt minska bullret från en av pressarna
genom att sätta en huv över
verktyget och genom att minska
påblåsningen. De bada metoderna kan dock inte användas samtidigt. Bullerminskningen var
ungefär lika stor i de två fallen.
På Vt 64 har försöket med huv
över verktyget misslyckats. Prov

SKV
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DAGSLÄGET
SKV följer sin budget ratt bra,
volymmässigt ligger man högre
än under 1969, men en svacka
har uppstått på grund av den
länga vintern.
En något avmattad orderingång föreligger beroende på en
mycket kraftig omsvängning av
kopparpriset under maj.

NICKELSKIKT PÄ
ALUMINIUMTRÅD
Vid klenare ledningar finns en
del tekniska svårigheter vid användandet av aluminium. SKV

UTNÄMNINGAR
Société Francaise des Telephones Ericsson
Vid bolagsstämma den 1 juni 1970 har M. Marcel Cazes utsetts
till President efter M. André Doprez, .som lämnar befattningen
som President och Directeur General efter uppnådd pensionsålder. Samtidigt utsågs M. Marcel Coutier till Directeur General. M, Duprez kvarstår i bolagets styrelse och har samtidigt utsetts till President d'honneur.

Telekabeldivisionen, Älvsjö
Disponent Nils Eklöv har av styrelsen utnämnts til direktör i
bolaget.

Hudiksvallsverkstaden
Chefenför verkstaden, ingenjör Bengt Modigh.HLC. har utnämnts
till disponent.

HALL NATUREN REN
Man har med oro uppmärksammat
den ökade
nedskräpningen
i landels skärgårdar. Den hårdast utnyttjade och därför mest
nedskräpade är Stockholms skärgård. Nedskräpningen
i skärgården orsakas i första hand av den reguljära båttrafiken och
det rörliga friluftslivet. Denna nedskräpning och förorening
ökar och utgör ett allvarligt problem, både ur sanitär och estetisk synpunkt. Det händer också ofta att badande råkar ut för
svåra skärsår på grund av flaskor, plåtburkar och annat skräp
som trots förbud kastas ut från fartyg och fritidsbåtar.
Förtroenderådet för »Vårstädning 70» i Stockholms län kommer att genomföra en informationskampanj
i sommar mot denna nedskräpning i Stockholms skärgård. BI. a. planeras en städaktion i slutet av juli. Så nu vet alla LM-are som semestrar i
skärgården detta.' F. o. så ska mun ju undvika
nedskräpning
överallt i vår vackra natur.

arbetar på en metod att belägga
Al-tråden med ett synnerligen
tunt skikt av nickel. Det har visat sig att detta gör Al-tråden
»nästan kopparlik» betr. användningen.
Metoden är patentsökt och har
väckt stor uppmärksamhet både
i Sverige och utomlands. Den
första maskinen för tillverkning
av trådtypen är färdig - hittills
har tråden endast framställts laboratoriemässigt.

c

7o högre än 1968, att vinsten före
skatter och avsättningar uppgick
till 22,071 milj. kronor = 8.9 % av
omsättningen mot 11,3% för
1968. - O m man justerar respektive års vinstsiffror för ändringar
i lagerreserven, visar 1969 bättre
resultat än föregående år.
Med tanke på ständiga prisändringar hos kopparn
bör
emellertid vinstsiffran bedömas
med en viss försiktighet.

AVTAL MED UNGERN
Ett avtal har undertecknats med
Ungern om import av Al-halvfabrikat från deras kabelindustri
för 5 milj. kronor under en 5ärsperiod. Det rör sig om ca
1 000 ton/år oisolerad och isolerad Al-ledare och kabelkärna,
som skall förädlas i Sverige.
SKV är ensam agent för
Ungern på den svenska kabelmarknaden.

SKV:S BOKSLUT
En återblick gjordes i nämnden
av verksamheten 1969. Bokslutet
visar bi.a., att faktureringsvärdet
ökade med 8 % mot 1968, att
orderingången steg med ca 22 %
att löneutbetalningarna blev 3,4
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Läkare anställd vid
SÖ-fabriken
Toppmodern utrustning i nybyggd
läkarmottagning i fabriksplanet
Söderhamnsfabriken har fått en industriläkare med lokaler i fabriksplanet. I slutet av januari öppnades mottagningen för de anställda, och detta hälsades med glädje av personalen, då ju befintliga läkarmottagningar i Söderhamn häft alltför långa väntetider.
Chef för mottagningen är dr Nils Gudmundsson, som tidigare
tjänstgjort som överläkare för invärtes medicinsk vard vid psykiatriska kliniken vid Hälsinge sjukhus i Bollnäs. Dessutom har
två sjuksköterskor anställts samt en läkarsekreterare.

Både hälso- och sjukvård
En titt på lokalerna, som inretts
i samma plan som fabriksgolvet,
i en nybyggnad ovanför den nya
entrén, visar att' de olika behandlingsrummen fått en fullt
modern utrustning med olika
behandlingsrum, där även mindre operativa ingrepp kan klaras
av. Där finns även EKG och
ergometercykel samt all upptänklig laboratorieutrustning.
Lokalerna blev färdiga på vårkanten 1969, och i november
samma år var man redo att mera i detalj planera den praktiska
utformningen av sjuk- och hälsovården. Under januari i år har
beställda utrustningar kommit
och mottagningspersonalen har

varit intensivt engagerad i att
ställa lokalerna i ordning. Jämsides med detta har LM Ericssons
eget folk byggt en specialisolerad
hytt för hörselprövningar. Apparaterna har trimmats in, arkivet
organiserats, metodutvecklingar
och rutinuppläggningar klarats
av till stor del och som sagt;
fjärde veckan i januari kunde
de första patienterna tas emot.
Självfallet kommer det att ta
åtskilliga månader innan det relativt sammansatta maskineriet
fungerar fullt ut och flyter smidigt.
- Mottagningens utrustning
måste sägas vara mycket tillfredsställande,
framhåller
dr
Gudmundsson, såväl när det

Söderhamnsfabrikens
läkare Nils
Gudmundsson
vid sill arbetsbord. Till höger trampar Kanka
Niemelä, Vt 63, på ergometercykel n under lakar ens öv er inseende .

gäller diagnostik som när det
gäller behandling. Som vanligt
när det berör företagssjukvården, är meningen att dela verksamheten i två hälfter. Den ena
halvan är hälsovårdande, och
siktar in sig på att försöka hindra uppkomst av sjukdom och
olycksfall. Den andra är sjukvärdande, och skall ta hand om
de sjukdomsfall och olycksfall,
som man ej lyckats förhindra.
Ett mycket stort antal faktorer
inverkar förstås på resultatet.
En liten tendens har kanske
funnits på senare år att spänna
förväntningarna lite för högt,
när det gäller företagshälsovårdens möjligheter. Alla former av
optimism är glädjande och bör

Kristianstadsfabriken

Även Delsbo med

SVENSKA FÖR INVANDRARE
I samarbete med verkstadsklubben och ABF har undervisning
i svenska anordnats vid fabriken
i ett ..minispråklaboratorium».

Undervisningen bedrivs i koncentrerad form med lektioner för
varje grupp samtliga arbetsdagar varannan vecka direkt efter

Frön undervisningen i språklaboratoriet medfr.v. KR-fabrikens verkstadsklubbsordf. T. Månsson, studieombudsman S. Kellerman, läraren
E. Hardt, samt personalmannen R. Bredmark.
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stimuleras, men samtidigt bör
hållas i minnet, att företagshälsovården i högsta grad är en
utvägsprovande och försökande verksamhet, slutar dr Gudmundsson.

arbetstidens slut. Totalt blir det
60 lektioner för varje grupp.
Fyra elevgrupper med 6-10 elever per grupp är i verksamhet.
Eleverna har för grupplacering
dels indelats efter förkunskaper
i språket och dels efter arbetstidsform. Efter avslutad kurs tilldelas eleverna kursintyg.
För mera avancerade elever,
men även för nybörjare, har möjlighet funnits till undervisning i
ett större
språklaboratorium,
som Studiefrämjandet flyttat till
Kristianstad från ett AMS-läger.
Hos Studiefrämjandet har anställda kunnat delta i fabrikens
kurser.
Till ABF:s och Studiefrämjandets kurser har även anhöriga till
anställda inbjudits delta.
Kursverksamheten har pågått
under våren och kommer att återupptas tilf hösten. Studiefrämjandet kommer dessutom att hålla en
sommarkurs under juli-augusti.

Den nya industriläkaren som
nu får ta sig an de 1250 anställda vid Söderhamnsfabriken
och Delsboverkstaden, skall också tjänstgöra vissa timmar i veckan vid Kockums Verkstäder i
Söderhamn och dessutom skall
Söderhamns stads anställda och
Söderhamns
Stuveriaktiebolag
få ta del av dr Gudmundssons
tjänster.
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Badminton populärt i KA
Vid prisutdelningen på Solliden
på Skansen i Stockholm ses här
från höger DK Nils Svensson,
Margareta Persson, HFl Vt36, Stig
ivlebo, HFIVt 13, Tore Lindkvist, HF/Vt 15, Bertil Oisbro,
HF/XrC, sann Elov
Eriksson,
HF/X/Me. Lagpriset bestod av en
stor gipsmodell av Gamla Stan
i Stockholm. I övrigt fick man ljusstakar i kristall.

Badmintonsporten har blivit en
mäkta populär sport vid LME
i KA. Under tre ars tid har
idrottsklubben hyrt två timmar
per vecka i Karlskrona Idrottshall. Trots att timmarna varit
förlagda till lördagar mellan kl.
7 och 9, har ett 30-tal morgonpigga herrar och damer ställt
upp till spel.
Ett 10-tal damer har nu varit
med under ett par år, och lärt
sig uppskatta den fina motion
som badminton ger. Vid förra
säsongstarten ställde en damkvartett, bestående av Eva Lundahl, Margaretha Nilsson, MajBritt Svensson och Anita Johansson, upp i Korpserien div V,
där flera herrlag även deltog.
Flickorna har klarat sig utmärkt
och placerade sig i tabellens mitt.
Till nästa år hoppas man inom
badmintonsektionen att kunna
ställa upp med två damlag.

Även herrarna är mycket aktiva med fyra lag igång. Lag I
och II spelar i högsta divisionen. Förstalaget var länge med
och kämpade om seriesegern,
men fick ge sig på sluttampen.
Lag III och IV spelar i div. Ill
resp. IV. Bägge klarar sig fint
och är topplag i sina serier.
Till nästa år hoppas klubben
att fä mer träningstid, då man
ej kunnat ta emot alla intresserade. Badminton som motionssport är ju utmärkt, eftersom alla
åldrar kan delta. Även fysiologerna har uppmärksammat den,
och både P-O. Åstrand och
Göran Agnevik rekommenderar badminton som en sport vilken ger kondition, styrka och
snabb uppfattningsförmåga. Samtidigt är leken med fjäderbollen
mycket stimulerande och rolig.
Pröva på sporten utomhus i
sommar och spela sedan inomhus till hösten!

Än t/ig en mor

Korpskytt et riumf
Vid Svenska Dagbladets korpskytteskjutningar på Stora Skuggan i Stockholm den 24 maj belade LME första platsen i lagtävlingen med 814 poäng. Det var
bolagets 10:e triumf genom tiderna i denna förnämliga tävling med
massmönstring av skickliga skyttar.
Tvåa korn handelsbanken med
804 poäng och trea polisen med
802.

Klass 4,5 och veteraner: 1) Tord
Påhlman. TN/T/Fea, 94 p., 2)
StigTylebo, HF/Vt 13,93, 3) Göran Pettersson, TN/T/Kd, 90.
Klass 3: 1) Tore Lindkvist, HF/
Vt 15, 90, 2) Bertil Andersson,
HF/X/Ke 88. Klass 2: 1) S-E.
Fogde, HF/X/En, 92, 2) Gunnar
Johansson, HF/Vt 15, 90. Klass
1 damer: 1) Margareta Persson,
HF/Vt 36, 89, 2) Vida Radon,
HF/Vt 36, 88.

Andhonan, som under helgen vid Kristihimmelsfärdsdag,
la
sig tillrätta för att ruva i en av blomkrukorna utanför HF:s huvudingång nedkom med fyra välskapta barn måndagen den 8
juni straxt före klockan 07.00.
Den lyckliga händelsen grumlades väl något av att fem ägg
inte kläcktes, men å andra sidan kunde tillskyndande
LM-are
rädda en av ungarna som så när tagits av skatan som envist
väntat på födseln.
Innan familjen i en stor lada forslades till den stora dammen vid Långbro sjukhus i närheten vid 08.30-tiden
hann
många förtjusta utrop avlämnas av D-husets damer, och många
av herrarna med VD i spetsen log och gladdes åt att andmors
fyra veckor långa bemödanden äntligen var över.
När fru And kände att friheten låg inom räckhåll kastade
hon sig med ivriga vingslag ur lådan ut över vattnet vid Långbro sjukhus alltmedan ungarna ivrigt pipande sökte sig ned
mot dammkanten. Tanken snuddade vid tragedi med moderlösa
barn! Men, simsalabim så var hon åter hos sina ungar och
kunde stolt segla ut med dem i böljan den »blå». — Äntligen,
sa fotograf Eklund, och knäppte nedanstående fina bild.

Duktiga skyttar vid KR
Vid korpskjutningar den 24 maj
på P 6 skjutbana i Kristianstad

svarade ing. Robbi Issal, LME:s
Kristianstadsfabrik för en utmärkt prestation.
Efter att ha kvalificerat sig till
finalen genom att vinna sin klass
avgjorde han tävlingen med en
fullträff i sista skottet. Han stod
därmed som segrare med en poäng tillgodo på tvåan. Ett gevär
(CG 63) blev hans belöning.
1 lagtävlingen vann L M E a n d r a
divisionen. Förutom Issal ingick
Bengt Stfernkvist samt Nils Cervin i laget.

Ing. Robbi Issal med sitt pris, ett
gevär CG 63.
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SOCIEDAD TELEFONICA
del Peru (STP) är ett med LMEkoncernen associerat företag som
driver telefontjänst i södra delen
av Peru. Städerna Arequipa och
Cusco är de hittills mest betydande orterna i det ganska betydande telefonnät som byggts
upp i sagda del av landet; sinsemellan förenas de olika lokala
anläggningarna med ett vittförgrenat interurbannät. Arequipa
är Perus andra stad och växer
snabbt icke minst genom grannskapet till kopparfyndigheterna
Toquepala och Cuajone, den senare ett nytt jätteföretag där
amerikanska investeringar av
hundratals miljoner dollars skall
plöjas ner i Andernas grusiga
sluttningar.

STP HAR NYSS
satt i drift en radiolänk av Elektrisk Bureaus tillverkning som

på Chachanis topp. låg ändå lika
högt som Mont Blancs högsta
spets!

KLOCKAN SJU
på morgonen kommer vännerna
Cisneros och Ortiz till hotellet
med en chaufför och en Landrover och snart slingrar vi oss
ut genom Arequipas gator. Vi
finner så den icke alltför påkostade landsväg som leder dagens
fåtaliga trafikanter uppför Chachanis sluttningar. Det är nu visserligen regnsäsong i Perus
»Gran Sur», men det syns sannerligen icke en vattendroppe i
de bäckfåror - hur nu dessa kan
ha uppkommit i världens regnfattigaste område — som man dä
och då, med eller utan hjälp av
broar, korsar i denna sluttande
öken. Torkan medför att motorfordon river upp stora dammoln
så att man i god tid även kan
upptäcka en mötande bil, vilken

Repeater-stationen

ligger pä Cliuchanis

slintning

>/C UTFÄRD
UTFÄRD
EN AN DINSK
av Lars Mjöberg, DU
Dfl
förbinder Arequipa med kuststaden Camanå. Eftersom kontoret
som vanligt på lördagar var
stängt också den 31 januari
1970. kunde jag icke motstå frestelsen att söka mig upp i bergen
och titta på en relästation på
4 800 m höjd på berget Chachanis sluttning. M. a. o. relästationen, ehuru ingalunda istallerad
Helix-antenner.
hätta.

I bakgrunden

oannonserad sannerligen inte vore så angenäm att träffa på i en
smal kurva med en bergvägg på
ena sidan och en avgrund på den
andra.

BILEN KLÄTTRAR

ÖVERVAKADE
av några indianer kommer då
och då en flock klövjande Ilarnas

reser sig vulkanen

Misti med

skrittande nedför berget, försedda med tofsar i öronen för att
så markera ägandeskapet till dessa kamelernas närmaste släktingar i den Nya Världen.

moln-

vidare uppåt och snart når vi
den väg som STP självt fått bygga upp till sin relästation. Luften blir tunnare, kallare, andetagen djupare och vi kryper genom hårnålskurvor vidare på
första växeln. Så ser vi två hus
med en gemensam mur omkring,
allt uppfört i block av lättbetong,
och utanför muren en svensk
kreosoterad furustolpe försedd
med två rör, det ena riktat mot
Arequipa, det andra mot en avlägsen bergskedja. Helix-antennerna, dessa ultrakortvågornas
teleobjektiv, är alltså riktade
mot var sin station och förmedlar per etervågor de säkerligen
mycket värdefulla samtal, som
korsas mellan Arequipa och Camanå.

Stationschefen Julio Ortiz (t.v.)
och nätchefen Julio Cisneros körde LM-tiren i en landrover på
slingriga vägar upp till relästationen på 4 800 m höjd.
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I DET ENA
av husen snurrar en trecylindrig dieselmotor, genererande elkraft både för nämnda etervågor
och för belysningsändamål och
vid behov även för den elektriska
kok platta som finns i det köksovrum som inryms i den andra
byggnaden. En andra dieselmotor står ledig denna vecka, vilket torde behövas, ty dessa två
motorer skall turas om, år ut
och år in, att leverera kraft till
radioutrustningar, ljus och kokvärme samt dessutom hålla startackumulatorerna laddade.

I DET ANDRA
huset står även radioutrustningarna och vi provar tjänste-

kanal
finns plats för tier stativ och
man hoppas att dylika snart må
installeras ty behovet av telekommunikationer i södra Perti
gör sig enträget påmint. 1 bygg
nådens andra rum finns som
redan antytts arrangemang för
övernattning. - Till denna station måste man naturligtvis från
Arequipa fora upp dieselolja
men även vatten. Den senare
nyttigheten kan man. trots jöklarna ett tusental meter högre
upp, inte utvinna ur någon närbelägen back, ty dylika finns inte.
Tydligen torkar smältvattnet från
snöfälten ganska snart. Det enda
besökaren kan göra är att då
kasta en törstig blick upp mot
Chachanis sågformade, snöiga
toppformation och betänka att
ännu aldrig någon människa lyckats ta sig uppför dessa ogästvänliga och isiga stup.

DET VAR SKÖNT
att man inte nödgades traska de
sista 800 meterna till fots för att
från den allmänna landsvägen
nå radiostationen. Neråt hade
det säkerligen gatt betydligt lättare, men eftersom vi hade bråttom för att nå eftermiddagens
plan till Lima satte vi oss i Rovern och styrde kosan tillbaka.
Visserligen kunde mannen bakom ratten inte kora fort på den
existerande landsvägen, men nerför kunde man kortsluta en hel
del av serpentinslingorna och på
så vis snart åter nå den gästvänliga staden Arequipa. där solen
snällt lyser icke mindre än 365
dagar per år!

pension
• Anders Elfstadius, III /VtfC,
gick eftei Is ais tjänst hus IMF,
i pension i maj 1970.
Ing. Elfstadius började sin
LME-bana vid föi kalkylavdelningen, men korn efter några
månader till planeringsavdelningen, där han sysslade med
olika rationaliseringsprojekt. År
1938 utnämndes han till gruppchef för avdelningens operationskortsgrupp.
Fyra år senare övergick Anders Elfstadius som verkstadsingenjör till förråds- och transportavd., för vilken han utnämndes till chef 1944. Den posten
har han sedan dess skött fram
till pensioneringen.
Nämnas bör att den verksamhet som han häft att leda är av
mycket stor omfattning, bi.a. ingår alla material- och detaljförråd inom och utom HF, den stora
godsterminalen, samt de interna
och externa godstransporterna.
Ing. Elfstadius tilldelades bolagets guldmedalj 1968.
Ing. Anders Elfstadius med en av
sina medarbetare på avd. Vif, fru
Si en Remharthson.

LM-orkestern
gjorde under juni manad KH och IN den äran. Erik Malmberg
med sina musiker framförde mycket uppskattade
musikprogram vid verkstäderna. När man inte spelade besågs bl.a.
fabrikslokalerna.
Här demonstrerar I NI Vt i C Nils Larsson lödtennframmatningen
vid anslutning av påhängskomponenter
för
ork est er medlem mar tia.
ski.HF/X/Ns, Eskil Skoog, HF/
X/AedC, Leif Ericsson, HF/X/
Aed, samt Bert Ekstrand, HF/Rr.
Suppleanter:
Lennart
Holmqvist, ÅG/LC, Gunnar Lundbeck, TN/T/Kif, Anders Sahlin,
HF/Dpue, samt Anna-Lisa Eriksson. HF/X/Brpd. Revisorer: John
Danielsson och Agne Johansson,
HF/X/Aed.
Barbro Hackzell. föreningens
sekreterare under många år, avböjde omval på grund av studier. Karl-Axel Stenwall hade
också avböjt omval på grund av
ändrade
arbetsförhållanden.
Barbro Hackzell som var närvarande under kvällen avtackades med blommor.

FLICKA MED TUR
Bland årets vinnare i ungdomens
lönsparande återfanns Berit Jönsson, Vt 67 vid Söderhamnsfabriken. En tusenlapp samt blommor
kunde hon ta emot av postmästaren i Söderhamn G. Oscarsson
och sparkonsulenten i Gävle L.
Bengtsson.
På vår förfrågan hur hon tänkt
sig använda pengarna sa hon
spontant. - Dom sätter jag in på
banken för framtida behov.
Berit Jönsson, SOI VI 67.

LM-TEATERN
kommer igen
KONSTFÖRENINGEN (HF)
Den 18 mars höll Konstföreningen sitt årsmöte och årsfest i Stadsmuseet vid Södermalmstorg i
Stockholm.
Det sägs ibland lite elakt att
detta museum har ingen stockholmare besökt. Så illa är det
inte, museet har verkligen gjort
ansträngningar att underlätta
besök genom att bi.a. ha öppet
på kvällarna och genom god variation av utställningar.
Under kvällens förhandlingar,
som med vanlig säkerhet leddes
av John Danielsson, HF/X/Bd,
valdes följande styrelse: Einar
Österlund (ordf), TN/T/Oy, Uno
Nilsson, TN/T/Krd, Sven Ljunggren, ÅG/LaC, Ingeborg Kamin-

LM-teatern som fort ett mycket
tynande liv under de senaste
åren kommer igen. Detta meddelar ordf. Allan Rasmussén,
HF/Xpd. till Kontakten. Man
har nyligen valt styrelse som
fick följande utseende: vice
ordf. Ragnar Hansen, X/Hya,
sekr. Lila Stark, X/Bfh, kassör
Gunnar Erling, X/Hkb, samt
Lars Wallner. X/KrdC.
I sin senaste verksamhetsberättelse, som omfattar tiden 15
mars 1965 - 13 maj 1970, redovisas en föreställning för LMpensionärer på Appolonia-teatern av »Fort Christina» i januari 1966. Samma pjäs spelades
även i Hägerstens Medborgarhus.
Det är alltså på tiden att ett
försök görs att väcka liv i föreningen. Ordf. Rasmussén. telefon H F 4636, tar med glädje
emot anmälningar.

Födelsedagshyllningar
Axelsson Bertil, TV/Vt 788
Backlund Wally, HF/X/Bsaa
Elfstadius Anders, f.d. HF/VtfC
Engberg Stig, HF/Vt 27
Johansson Helge, TN/T/Sbb
Nilsson Gustav. HF/Vp
Nilsson »Nille».TN/X/Zbp
Norman Berta HF/X/Bsk
Nygren Carl, HF/Vbt
Persson Tage, HF/KrC
Ryhr Göte, TN/EkC
Sällström Tore, TV/Vt 788
Söderberg Gustaf, HF/VedC
Österberg Harry, TN/T/Kif

Annan vänlighet
Benjamin Ulla och Göran,
HF/X/AIr
Eklund Astrid och Ejnar. HF/Vp
Säfström Erich, GVtC

Vanligt deltagande
vid min makas och vår moders,
Elsa Bengtsson. HF/Vp, bortgång
Alrik Bengtsson och barnen
vid min makes och vår faders,
Helge E. Lindström, f.d. HF/X/
Ad, bortgång
Eimy Lindström och barnen
vid min makes och faders, Olle
Peréus, HF/X/Brma, bortgång
Birgit och Kerstin Peréus
79

I il litet huvudbrv nar det blir nagun tid över för allt badandet
och solandet — det kan ju tänkas mulna till någon timme då
och då.
Det är bara att fylla i bokstäver i stället för siffror. Fyra siffror
är redan klara: L = 13, Ä = 2, N = 3, K = 10. Fyra pris delas ut: 50,
30, 20 och 10 kronor. Sista dag for inlämning: 10 augusti.
LYCKA TILL! Adressen är: Red. av Kontakten, L M Ericsson,
Fack, 126 11 Stockholm 32. Mark kuvertet med »Sommarkrysset».
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KONTAKTEN ÖNSKAR
ALLA SINA LÄSARE

EN TREVLIG SEMESTER

Omslagsbild
Veckan efter pingst lades en 72-kV sjökabel till Öland från
fastlandet. Det är den första plast isolerade sjökabeln i Eur Pa
° fuT
" f ^ ö g a spänningen. LME:s dotterbolag Sieverts Kabelverk (SKV) har levererat kabeln.
Det är tre kablar S K V lade
"ed. vilket framgår av bil.
_
,
. ,.„ _ ~
_.„, 6 _,
den
< s o m ^ t a S e n ' ntl11 fyrtornet Sillåsen. De tre
kablarna väger tillsammans ca 44 ton. En konventionell,
pappersisolerad. blymantlad och stälträri^,.™,,-,^ k a D e i
skull»
=

