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Svenska Radio AB (SKA): 

MÅNADSLÖN FÖR KOLLEKTIVAN

STÄLLDA PROVAT UNDER ETT ÅR 
Ett helt nytt betalningssystem med 
bl a månadslön för kollektivan
ställd personal har provats hos 
Svenska Radio AB sedan den 1 

mars 1971. Provet omfattar idag 
omkring 550 anställda arbetare i 
Stockholm. SRA i Kumla berörs 
däremot inte. 

* Uppfattningen bland perso
nalen är att månadslönesyste
met har kommit för att stan
na. Den fasta lönen har ökat 
och förtjänsten har blivit jäm
nare. Vidare är helgdagskva-
lificeringen dag före och efter 
helgdag borttagen samt lön 
under semester gäller nu-lön, 
exklusive premielönen som 
baseras på föregående års ge
nomsnittsinkomster. Det är 
två förmåner som går utöver 
Metalls riksavtal. 

Företagsledningen ser ock
så positivt på det nya löne
systemet. Produktiviteten har 
inte minskat och administra
tionen har bl a kunnat för
enklas. 

Månadslönen sammansätts 
av två delar. Den ena delen 
fastställs med hänsyn till ar
betets svårighetsgrad (arbets
värdering) och kallas grund
lön. Den andra delen benämns 

m kvalifikationsdel och storle
ken av den beror på personens 
individuella skicklighet och 
användbarhet i arbetet. 

Den utgående fasta lönen 

utgör summan av dessa delar. 
För ackordsarbeten tillkom
mer en premie, som varierar 
med arbetsinsatsen under må
naden. 

Arbetsvärderingssystemet 
med dess lönegruppering lig

ger som bas för grundmånads
lönen. 

För kvalifikationsdelen så 
påverkas den av sådana fak
torer som effektivitet, erfa
renhet, noggrannhet och spe-

Forts på sida 6. 

Hos Svenska Radio AB (SRA) vid Ranhammarsvägen i Bromma t i l l . 
lämpas ménadsbetalning för de kollektivanställda. 

HF och TN: 

VI FLYTTAR ZN 
PLANENLIGT 
UNDER ARET 
— Allt har gått program-
enligt och nära nog pro
blemfritt såväl för L-
huset här på HF som för 
byggena inom Tellus-
området, säger en nöjd 
koncernbyggnadschef 
Roger Roald till KOJS-
TAKTETS. Den milda 
vintern med ringa mäng
der snö utgör verkligen 
"en skänk från ovan" 
både för jobbarna och 
oss, tillägger han. 

Forts på sidan 5. 

STORORDER I BRASILIEN 
L M Ericssons dotterbolag i Brasilien, Ericsson 
do Brasil, har slutit ett avtal med landets stör
sta telefonbolag, Companhia Telefonica Brasi-
leira, enligt vilket Ericsson do Brasil skall leve-
era betydande mängder telefonstationsutrust-
nin0 till utbyggnaden av staden Sao Paulos te
lefonnät. Avtalet omfattar utrustning för om
kring 500 000 nya abonnentlinjer. Det beteck
nas av Brasiliens kommunikationsminister som 
det mest omfattande avtal som slutits mellan 

två brasilianska företag. Forts pd nästa sida. 

Bo Sundqvist på HF/Vt 03. 
Duktig 20-åring som nyligen 
fick 1 900 kronor för ett för
slag t i l l testutrustning att an
vändas vid trimmning av lind-
ningsmaskiner. 

FÖRSLAGS 
PRISTÄVLING 

/32 6>cé 
Under de närmast gångna åren har bolagets omkostna
der i vissa fall ökat i en takt som inte står i rimlig pro
portion till försäljningsökningen. En aktiv förslags
verksamhet ger med säkerhet en hel del uppslag som 
kan nedbringa omkostnaderna. För att stimulera till att 
lämna in förslag utlyses härmed en förslagspristävling 
under perioden 1 april—31 december 1972. 

Se vidare sidan 3. 

25-arsjubilerande KA 

och LME/HF främst 
i KCM-vinterspelen 

Inte mindre än 450 deltagare representerande 
24 idrottsföreningar mötte upp vid vinterupp
lagan av koncernmästerskapen i Karlskrona lör
dagen den 18 och söndagen den 19 mars. LME 
IK i Stockholm (HF) och LME IK i Karlskro
na (KA) dominerade spelen och tog tillsammans 
12 KCM-titlar. Stockholmarna var värst med sju 
vinster mot hemmaklubbens fem. 

I årets vinterspel ingick 
handboll, bordtennis, badmin
ton och simning. (KCM i bow
ling gick i Norrköping). Star
tande LME-klubbar var: LME 
IK Bollmora, LME IK Borås, 
Gröndals IK, LME IF Ingel-
stafabriken, LME IK Spet
sen NG/Norrköping, LME IK 
Ronneby, Rifa IF Gränna, Rifa 
IF Stockholm, Rifa IF Kal
mar, SRA SF Bromma, SRA 
SF Kumla, LME Signal, 
Stockholm, LME IK Söder
hamn, LME IK Kristianstad, 
LME IK Olofström, LME IK 
Oskarshamn, LMS IF Stock
holm, LME IK Örebro, LME 
IK MÖLNDAL, SKV IK Sund
byberg, LME IK Stockholm, 
LME IK Karlskrona, LME 
IK Huddinge (CL), LME IK 
Visby. 

Forts pd sista sidan. 

Ingegerd Pettersson, Rifa Stock
holm, (den blonda flickan) och 
Monica Lönnqvist, Rifa Kalmar, 
(med glasögon), möttes i första 
omgången i KCM-turneringen i 
bordtennis. Monica vann matchen 
med 21—17, 21—«. 



n v n n i h i w i i 

KONCERNEN FÅR NY 
UTBILDNINGSCHEF 

Bert i l 
Malmport 

Till utbildningschef (DkT) in
om koncernen efter herr Rolf 
Haslum, som övergått till 
annat företag, har utsetts nu
varande utbildningschefen 
vid Atlas Copco herr Bertil 
Malmport. 

Han tillträder befattningen 
som DkT den 1 juli. Ingenjör 
Fredrik Bennich, DktA, an
svarar för avdelningen fram 
till detta datum. 

ment), med beteckningen C 
och en Ekonomiavdelning 
(Controller's Department), 
med beteckningen E. 

KASSAAVDELNINGEN (C) 
kommer att omfatta följande 
sektioner: 

Cf Finansbokföring och kassa 
(nuvarande Ef) 

Cr Reskontrabokföring (nuva
rande Er) 

Ci Intressekontor (nuvarande 
Ei) 

Till chef för Kassaavdel
ningen med beteckningen CC 
har utsetts hr Christer Ahs-
berg, KV/EC. 

Direktör Olof Alström, som i 
nuvarande befattning DEk haft 
ansvaret för ekonomisk kon
troll av moderbolaget, blir 
chef för Ekonomiavdelningen 
med beteckningen EC. Expe
ditionsavdelningen, L, är lik
som hittills underställd direk
tör Alström. 

Ekonomiavdelningen under
ställes direktör Bertil Pehrs-
son, DR, vilken dessutom som 
hittills svarar för ekonomisk 
kontroll av koncernbolagen 
samt koncernredovisning, Drr, 
organisationsfrågor inom kon
cernen, Dro, samt juridiska 
och skattefrågor, Drj. 

Olof 
A l s t röm 

EKONOMIAVDELNINGEN 
UPPDELAS I MAJ 
Koncernens starka tillväxt 
har ställt ökade krav på moder
bolaget som samordnande in
stans i finansieringsfrågor. 
Samtidigt har det visat sig 
önskvärt att skapa ökad en
hetlighet inom koncernen ifrå
ga om kostnadsredovisning, 
bokslut och budgets. 

Av dessa skäl kommer den 
1 maj 1972 en uppdelning att 
göras av moderbolagets eko
nomiavdelning i en Kassaav
delning (Treasury Depart-

Christer 
Åhsberg 

Kassaavdelningen understäl
les direktör Gunnar Svalting,' 
ED, som även i fortsättningen 
svarar för moderbolagets och 
koncernens finansieringsfrå
gor. 

Des, Statistik, överföres 
från De till Ekonomiavdel
ningen med beteckningen Ex. 

Deu berörs icke av organi
sationsändringen i annan mån 
än att beteckningen ändras 
till Def, Finansiering. 

EKONOMIAVDELNINGEN 
(E) 
kommer att omfatta följande 
sektioner: 

Ek Bokslut och budgets 
Ev Verkstadsredovisning 
Ed E-data 
Ex Statistik (nuvarande Des). 

Erik 
Skoog 

Hr Olof Nyhlén, IC, uppnår 
under 1973 pensionsåldern. Till 
ny IC har utsetts hr Erik 
Skoog, som kommer att till
träda denna befattning under 
1973 vid datum som senare fast
ställes. Fram till denna tid
punkt kommer hr Skoog att 
inom Ekonomiavdelningen ha 
till huvudsaklig uppgift att 
leda utarbetandet och införan
det av en utvidgad och förbätt
rad standardkostnadsredovis
ning. Detta arbete avses vara 
slutfört under 1973. Hr Skoogs 
tjänstebeteckning blir EA. 
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Ansvar ig utg ivare 
DK Ni ls Svensson 

Redaktör 
Dbi Bert Ekstrand, ' 
tel 92048 (d i rektnr 
719 2048) 

Redaktionskommitté 
DB Ni ls Tengberg (redak
t ionschef), tel 93153, Len
nart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605, Er ik Sund, Vt 11, tel 
93311, Lars Wik lund, VaC, 
tel 92611, Ka r l -E r i k Åker l ind , 
VpmC, tel 92248. 

Tidningen utkommer med 15 
nummer om året. B idrag — 
som honoreras — mottas tack
samt under adress 

Personaltidningen KON
T A K T E N 
Box 32073 
126 11 STOCKHOLM 32 

Internt är redaktionens be
teckning H F / D b i , r u m 61128. 

Tryckeri AR .Alh-hand. Trelleborg 

MEXIKONYTT 
Ingenjör Lennart Wingårdh 
blev nyligen utnämnd till chef 
för Teléfonos Ericsson S A 
(TEM) i Mexiko. 

Lennart 
Wingårdh 

LES I SPANIEN 

OCH TEE I ECUADOR 
Ingenjör Lennart Nilsson till
trädde den 24 april 1972 be
fattningen som chef för L M 
Ericsson, S. A. Madrid (LES). 
Han efterträdde herr Carsten 
Cramér, som återvände till 
Sverige. 

Ingenjör Nilsson kommer 
närmast från Teléfonos Erics
son C. A., Ecuador (TEE). 

Ny chef för TEE är ingenjör 
Rino Rinnan från Compania 
Anonima Ericsson, (CEV) Ca
racas. 

XT Katzeff till ITT 
Överingenjör Kurt Katzeff, XT, 
lämnar bolaget den 1 juni 1972 
för att övergå till ett konkurrent
företag (ITT) i utlandet. 

Sedan den 13 mars 1972 och 
tills vidare uppehåller XC Hans 
Sund även befattningen som XT. 

Under tiden fram till 1 juni 
1972 står överingenjör Katzeff 
till dir Sunds förfogande för sär
skilda arbetsuppgifter. 

EDB I BRASILIEN 

Ingenjör Georg Dahlström, som 
tidigare varit ansvarig för produk
tionsenheten inom Ericsson do 
Brasil Comércio e Industria S A 
tillträdde den 3 mars 1972 befatt
ningen som produktionsdirektör 
vid Industrias de Telecomunica-
cion, S A (INTELSA). 

NYA ÖVERINGENJÖRER HOS Ml I MÖLNDAL 

Tre avdelningschefer inom Ml-divisionen utsågs den 13 mars 
1972 till överingenjörer av LME-koncernens styrelse. Det var 
civiling Ulf Johansson på Försäljningsavdelningen, civiling Jör
gen Nilsson på Systemavdelningen samt civiling Per-Inge Grön
beck på Konstruktionsavdelningen. Samtliga arbetar vid MI:s 
huvudanläggning i Mölndal. 

UTLANDSTJÄNST 
Herrar Rolf Spjuth, Bengt Asp
lund och Bo Lundström tjänstgör 
sedan den 1 mars 1972 som ar
betsledare för nätmontage vid 
Irano Swedish Company AB. 

Herr Sten Åhlenius började den 
10 mars 1972 kontraktstjänstgö
ring som arbetsledare för nätmon
tage i Libanon. 

Herr Bo Högberg har avslutat 
sin tjänstgöring vid Industrias 
de Telecomunicacion S A i Spa
nien. Sedan den 2 mars 1972 är 
han placerad vid Visbyverkstaden. 

Ingenjör Thomas Monssen till
trädde den 20 mars 1972 befatt
ningen som chef för dokumenta
tionsavdelningen vid Industrias 
de Telecomunicacion S A i Spa
nien. 

X/I-PERSONAL 

Ingenjörerna Lars-Åke Enell och 
Bo Hedfors har båda avslutat si
na kontrakt i Holland. 

Tekniker Oiva öster har åter
vänt till Sverige under pågående 
kontrakt. 

Ingenjör Gunnar Eriksson har 
avslutat sitt kontrakt i Danmark 
och återvänt till Sverige för se
mester. 

Herr Börje König har slutfört 
sitt uppdrag i Irak och återvänt 
till Sverige. 

Ingenjör Kjell Pettersson har 
påbörjat ett kontrakt i Karibien. 

Forts /rdn I:o sidan. 

Inom ramen för detta avtal 
avser CTB att inom de när
maste dagarna teckna ett le-

Ingenjör Claes Zandelin har fått 
uppdrag att leda installationsar
betet i Hongkong. 

Tekniker Stig Watson kommer 
att flytta från Libanon till 
Hongkong under pågående kon
trakt. 

Ingenjörerna Lennart Forsberg, 
Per-Åke Enell och Bo Hedfors 
har påbörjat uppdrag i Danmark 

Tekniker Thure Kedeskog har 
under pågående kontrakt flyttat 
från Spanien till Egypten. 

Ingenjörerna Bengt Haleen och 
Mahmoud Gibril har avslutat si
na uppdrag i Liberia. 

Ingenjör Lennart Norrbin har 
avslutat sitt uppdrag i England. 

SOCIETE FRANCAICE DES T E -
LEPHONES ERICSSON — L M -
dotterbolag i F rankr i ke — redo
visar för 1971 en nettovinst av 
14 mi l joner franc mot 11,9 året 
innan. Omsättningen steg med 
32 procent t i l l 311 mi l joner franc. 

ARBETSLÖSHETEN bland tjäns
temännen ökade under 1971 med 
53 procent j ämfö r t med året in 
nan. Det f ramgår av en samman
stäl ln ing som gjorts bland de ar
betslöshetskassor, som är anknut
na t i l l TCO-förbund. 

veranskontrakt med Erics
son do Brasil omfattande te-
telefonstationsutrustning av 
L M Ericssons koordinatväl-
jartyp till ett värde av 195 
miljoner kronor. 

CTB avser att under tiden 
fram till 1976 företa en myc
ket betydande expansion av 
telefonnätet inom sitt kon
cessionsområde. Denna expan
sion innefattar att inemot en 
miljon nya abonnenter kom
mer att tillföras bolagets nät. 

L M E : s dotterbolag Ericsson do Bras i l har sin fabr ik i Sao José dos 
Catnpos utanför storstaden Sao Paulo. Det är i den här fabr iken som 
den kontrakterade utrustningen kommer att tillverkas. 



LMS 

Om verksamheten i Oskarshamn 
berättar LMS-bladet bl a att 
förra året behandlades drygt 
33 600 svenska och nära 4 000 ut
ländska order. Av exportorderna 
svarade 41,8 procent för internte-
lefonisystem, 26,5 procent för kom
ponenter, 17,2 procent för tidsys
tem, 8,8 procent för säkerhets
system och 5,7 för signalsystem. 

Totalt lämnade 2 149 704 kg 
gods Oskarshamnslagret fördela
de på 48 212 kollin. Det ger en 
medelvikt av 45 kg Der kolli. 

LMS har för första gången pro
vat en skrivtelefonförbindelse di
rekt till USA. Detta skedde på 
Tellus den 15 mars. Se bilder! 

MI-DIVISIONEN 
I nummer 1 av Ml-bladet görs en 
intervju med V-klubbens nyut-
nämnde huvudskyddsombud Nils 
Sundberg. KONTAKTEN klipper 
hela dialogen ur bladet: 

Fråga: Du har nyligen varit på 
en veckas arbetaTskyddskurs uppe 
i Bohuslän- och börjat få inblick 
i skyddsarbetet här på företaget. 
Hur upplever Du rollen som H-
skyddsombud? 

Svar: Det är svårt att gradera 
de olika problem som finns inom 
arbetslivet. Genom en god kon
takt med skyddsombuden på de 
olika avdelningarna tror jag emel
lertid att man kan nå ett gott 
resultat. 

Fråga: Hur meriterar man sig 
egentligen för ett sådant förtro
endeuppdrag? 

Svar: Genom arbetet i klubb
styrelsen har jag kommit i kon
takt med de här frågorna och de 
fackliga kurser jag varit på har 
innehållit mycket av arbetsmil-
jöproblematik. Jag har alltid haft 
intresse för miljöfrågor. Jag id
kar friluftsliv och då speciellt på 
sjön och har med motorbåt fär
dats och sett det mesta av Sve
riges kust. Under dessa resor har 
jag kommit i nära kontakt med 
miljöförstöringen och då tänker 
jag närmast på nedsmutsningen 
av våra vattendrag. 

Fråga: Det förebyggande olycks
fallsarbetet är j u en primär upp
gift men det diskuteras mycket 
arbetsmiljö idag. Vilken del av 
denna miljö, den fysiska eller den 
mentala, anser Du har störst be
tydelse för vår tillfredsställelse? 

Ovan skr iver Göran Wester från 
LMS det första meddelandet över 
Atlanten på skr ivte lefon. Nedan 
visas hur svaret f rån North Elec
t r ic Company i USA såg ut. 

Svar: Utan tvekan den mentala 
miljön. Att känna ansvar och vär
det av sin arbetsinsats bidrar till 
bättre trivsel och bättre resultat 
som i sin tur leder till en större 
arbetstillfredsställelse. Detta i sin 
tur bidrar till minskade olycks
fall och sjukdomsperioder. Större 
företag har i regel en bättre fy
sisk miljö som ger en ökad trygg
het. 

Fråga: Har Du några speciella 
önskemål eller goda råd att ge 
vad gäller skyddsfrågor? 

Svar: En viktig detalj som ofta 
blir bortglömd är behovet av en 
god information. Alla anställda 
bör vara aktiva när det gäller så 
viktiga frågor som arbetarskydd 
och arbetsmiljö. 

Vidare tror jag att ett bra 
samarbete mellan arbetsledning 
och övriga arbetstagare leder till 
en säkrare och trivsammare ar
betsplats. 

Fråga: Tror Du att människan 
blir nöjd? 

Svar: Nej, jag tror inte man 
skall vara helt nöjd för då skulle 
med all säkerhet utvecklingen 
stagnera. 

BELÖNADE FÖRSLAG 

HUVUDFABRIKEN: Kurt Krans-
berg, K 363 (1 900 för förslag till 
ny utformning av galgar för lac
keringslinje), Bo Sundqvist, Vt 
03 (1 500 för förslag till testut
rustning att användas vid trim
ning av lindningsmaskiner), Con
ny Evsin, X/Mhf, och Vilho Jäp-
pinen, X/Mhd (500 vardera), Ber
til Hjulström, Vt 15 (500), Gustaf 
Wingren, Vt 15 (265), Lars Al
gotsson, TN/OnaC (200), Oscar 
Jansson, Vt 17 (130), Eric Erics
son och Bertil Höglund, Vt 17 (100 

vardera), Gösta Johannesson, K 
363 (100), Gösta Eklöf, Vt 17 
(100), K-G Rydling, Krf (100), 
Gunnel Eriksson, ÄL/Ss (50). 

KARLSKRONAFABRIKEN: Rolf 
Johansson, Vt 953 (tilläggsbelö
ning på 1 500, tidigare förhands-
belönats med 500 — gäller för
slag till bättre materialutnyttj-
ning i slutändan av varje rulle 
vid utklippning av olika typer 
kontaktskenor), Knut Larsson, 
Vt 959 (750), Elof Åkerman, Vt 
966 (750), Frank Karlsson, Vt 
954 (förhandsbelönas med 500), 

Sture Klasson, Vt 954 (400), Da
vid Pettersson, Vt 954 (250), Gö
te Pettersson, Kt 983 (förhands-
belönas med 100), Leif Hansson, 
Vt 989 (100), Alf Nilsson och 
Bernt Persson, Vt 907 (100 var
dera), C-A Olsson och Bernt 
Persson, Vt 907 (100 vardera), 
Uno Pettersson, Vt 953 (50), Jan 
Botström, Vt 955 (50). Betr Mal
te Antonsson, Vt 957, förslag att 
torka kapskivor före kapning av 
C-kärnor, som förhandsbelönats 
med 2 500 kronor, så fastställdes 
detta belopp som slutbelöning. 

RONNEBYVERKSTADEN: Nils 
Håkansson, Vt 937 (2 000 för för
slag till ny transportvagn för 
transport av förbundna och oför
bundna relästativ från förbind
ning resp montering till prov-
och packrum), Leif Athle, F 937 
(75). 

OLOFSTRÖMSVERKSTADEN: 
Solwig Lindoff, Vt 971 (200), 
Rune Richardsson, Vt 976 (75), 
Holger Paulsen och Rune Richards
son (50 vardera). 

MI-DIVISIONEN: Jack Bill, Vt 
734 (2 000 för specialtång för 
bockning av s k knorr på kompo-
nenttilledning), Hans Hedman, 
Kmb (500), Ulf Nilsson, Vt 734 
(500), George Fredlund, Kgi 
(500), Eric Lundh, Vt 737 (250), 
Ernst Alm, Vt 737 (250), Leif 
Rydh, Krd (200), Lars Bartmar, 
Vt 732 (150), Lars Johansson, Vt 
732 (100). 

VISBYVERKSTADEN: Per-Ove 
Fohlström (300), Seved Tammer-
gård (300), George Jacobsson 
(200), Sven-Inge Zakrisson (100). 

Ovan: Ni ls Håkansson, R Y / V t 
937, har fått 2 MO kronor för ett 
förs lag t i l l t ransportvagn. Ne
dan: Rolf Johansson, K A / V t 953, 
belönades med tota l t 2 000 kro
nor för ett förs lag som rör för
bät t rat mater ia lutnyt t jande vid 
utk l ippning av kontaktskenor. 

FÖRSLAGSPRISTÄVLING 
1972 

ALLA ANSTÄLLDA inom Telefonaktiebolaget L M 
Ericssons moderbolag i Sverige inbjuds att deltaga i pris
tävlingen. Förslagen inlämnas den sedvanliga vägen till 
förslagskommittén på resp fabrik eller kontor och be
döms enligt ordinarie regler. Bland de 50 högst belönade 
förslagen under tävlingsperioden utväljer förslagskom
mittéerna på Huvudfabriken de tre bästa förslagsställar
na, bland vilka sedan l:a, 2: a och 3:e pris utlottas. 

PRISER 

l:a pris Färg TV (värde 3 500:—) 
2: a pris Stereogrammofon (värde 1000:—) 
3:e pris Transistorradio (värde 400:—) 
OBS! LME betalar skatten! 

EXTRAPRISER 

Alla förslagsställare som under tävlingsperioden har 
fått förslag belönade har chans att få en penninglott. 
Sammanlagt 100 penninglotter utlottas bland dessa för
slagsställare. 

Om Du lämnar in ett förslag under tävlingsperioden 
är det som synes inte så liten chans att utöver den nor
mala förslagsbelöningen åtminstone få en penninglott. 
Förslagen kan röra alla områden. Några stora utredning
ar behövs inte. Behöver Du hjälp med att utforma för
slagen står förslagskommitténs sekreterare gärna till 
tjänst. 

T i l l vänster: Jack B i l l , M l / M ö / V t 
734, har konstruerat en special
tång för bockning, som belönades 
med 2 000 kronor. Fl ickan heter 
Susanne Brodd. Nedan: För för
slag t i l l ny ut formning av galgar 
för läcker ingsline har Kurt Kruhs-
berg, H F / K 363, t i l lde lats 1 900 
kronor. 

X/I STOCKHOLM: T Hansers 
(350), G Wallin (200), G Anders
son (150); 

GOTEBORG: Björn Schulz (400). 

SVENSKA RADIO AB (SRA) 
Stockholm: Gerhard Mattsson, 
Vt 78 (200), Ake Lundqvist, KC 
(100), Mats Fredhammar, Gae 
(100), Gun Sjöberg, Gra (100), 
Ivan Hohloff, Vt 08 (100). 

Kumla: Ulf Olsson (285), Inge
mar Olsson och Kenneth Johans
son (150 vardera), Jan-Erik 
Hansson (80), Bengt Ahl (80), 
Britta Windal (80). 

OSTERSUNDSFABRIKEN: Kjell 
Hedlund och Kent Zidén (1000 
att dela på), Gunhild Pålsson 
(300), Rauno Suonvieri (200), 
Gunnar Eriksson och Torbjörn 
Svensson (500 att dela på, 2 för
slag), Margareta Walther (100), 
Ragnar Rolandsson (200/3), Mari-
Anne Ohlsson (150/2). 

YRKESINSPEKTIONENS FÖR
T R O E N D E R A D : över ingenjör 
Torsten Wahlberg som är chef 
för avd för produktionsteknik 
( H F / D p T ) , har av Kungl Ma j : t 
förordnats at t under 1972—1974 
vara ledamot i första d is t r ik tet 
(Stockholms stad och Gotlands 
län). Han representerar SAF i 
rådet. 



LME och EEC: 

MÅNGA INBYGGDA FAROMOMENT 
FÖR LM ERICSSON-KONCERNEN 
I FÖRHANDLINGSAVTALET MED EEC 

Vid årets första företagsnämndssam
manträden inom moderbolagets och 
dotterbolagens olika enheter informe
rades ledamöterna om vilka problem 
som kan uppstå för LME-koncernen, 
om EEC-avtalet genomförs i nu fö
reslagen utformning. 

Det är framförallt en hel del be
gränsande bestämmelser, som t ex 
vissa undantagsklausuler och regler 

En tredjedel av vår försäljning 
inom det utvidgade EEC 
Betydligt över en tredjedel av Ericsson-koncernens 
försäljning äger rum i länder som kommer att till
höra det utvidgade EEC. Samtidigt kan konstateras 
att den snabbaste expansionen för koncernens del 
sker i just dessa länder och att EEC-länderna såle
des kommer att spela en allt större roll för oss i 
framtiden. Vår största marknadspotential under 
överskådlig tid återfinns inom EEC-området och 
det vore följaktligen olyckligt för alla oss som är 
verksamma inom LME om Sverige inte uppnådde en 
tillfredsställande uppgörelse vid sina pågående för
handlingar med EEC. 

Men LME finns ju redan inom EEC, säger kanske 
någon. Koncernen har ju stora produktionsenheter i 
Italien, Frankrike, Holland och i Norge, som ju av 
alla tecken att döma kommer att anslutas till den 
europeiska gemenskapen. En svensk isolering från 
EEC borde väl därför rimligtvis drabba LME mind
re hårt än många andra svenska företag som har he
la sin produktion i Sverige och som måste klättra 
Över tullmurarna för att kunna sälja sina produkter 
inom EEC-området. Den direkta exporten från Sve
rige av LME-produkter till EEC-länderna är relä-

DET UTVIDGADE EEC 
ETT FAKTUM 1973? 

Den 22 januari 1972 undertecknade 
Englands, Irlands, Danmarks och Nor
ges regeringar avtal om medlemskap i 
EEC. Dessa avtal skall godkännas av 
resp lands parlament och dessutom un
derstallas folkomröstningar i Irland, 
Danmark och Norge. Det utvidgade 
EEC beräknas vara ett faktum fr o m 
nästa år och kommer i så fall att ha 10 
medlemsländer (de nuvarande Frank
rike, Italien, Västtyskland, Belgien, 
Nederländerna och Luxemburg samt 
England, Irland, Danmark och Norge). 
Gällande tullsatser mellan EEC och 
resp land per den 1 januari 1973 kom
mer att reduceras med 20 procent om 
året, så att tullarna är borta 1977. 

Den svenska regeringen deklarerade 
i mars förra året att man uteslöt fullt 
medlemskap och förklarade att Sverige 
i stället ämnade söka ett avtal om tull
union kompletterat med samarbete på 
en rad andra områden. 

för produkternas ursprung som ut
gör stora frågetecken — och därmed 
även faromoment — för LME:s verk
samhet inom den så betydelsefulla 
utvidgade EEC-marknaden. 

Nedanstående artikel utgör ett sam
mandrag av några viktiga problem
ställningar som togs upp och disku
terades vid dessa nyligen avslutade 
nämndmöten. 

tivt blygsam. Till nuvarande EEC-medlemsländer 
utgör den cirka 76 miljoner kronor per år, medan 
den till länderna i det utvidgade EEC f n har ett 
värde av drygt 240 miljoner kronor om året. 

Ett alltför skickligt 
LME kan stoppas! 
Så visst har LME redan ett gott fotfäste inom EEC. 
Men det finns flera stora frågetecken — och där
med faromoment — för LME.s del inbyggda i det 
avtal som Sverige f n förhandlar med EEC om. 

Ett sådant frågetecken är undantagsklausuler 
som gör det möjligt för EEC att återinföra tullarna 
eller införa andra skyddsåtgärder om konkurrensen 
från t ex LME skulle leda till störningar i något 
medlemsland. Man kan exempelvis tänka sig att 
LME:s export till Danmark, som redan idag har ett 
värde av omkring 100 miljoner kronor per år, kan 
uppfattas som störande av den västtyska telekom
munikationsindustrin och att Västtyskland på basis 
härav begär att tullar på telemateriel skall återin
föras. Undantagsklausuler av detta slag kan bli ett 
effektivt vapen i händerna på våra EEC-konkurren-
ter; ju duktigare vi är desto större blir faran för 
motåtgärder från konkurrenternas sida. 

Tull på "smittade" produkter 
Ett annat problem utgör ursprungsreglerna, som 
kan skapa svårigheter för samarbetet mellan olika 
LME-enheter. Om vi från Sverige t ex levererar 
reläsatskomponenter till LMF i Finland för monte
ring, förbindning och provning kan vi sedan inte ex
portera den färdiga reläsatsen tullfritt från Finland 
till ett EEC-land som Danmark. Orsaken till detta 
är att EEC kommer att sluta separata avtal med 
Sverige och Finland, som innebär att en vara till
verkad i båda dessa länder inte har det gemensam
ma ursprung som förutsätts för tullfrihet. Om å and
ra sidan reläsatsen återsänds till Sverige för att in
gå i en växel kommer tull att utgå på hela växeln, 
eftersom denna blivit "smittad" av reläsatsen från 
Finland. Detta låter kanske komplicerat men inne
bär, enklare uttryckt, att produktionssamarbetet 
mellan LME-enheter i olika länder försvåras. 

Ett osäkerhetsmoment för LME:s del är vidare 
att frihandelsavtalet EEC—Sverige kan sägas upp 
med 12 månaders varsel. Eftersom många av våra 
kontrakt med kunderna löper på lång sikt vet såle
des varken vi eller kunden om tullfrihet kommer 
att råda vid exporttillfället. 

Utländska leverantörer offer 
för statlig upphandlingspolitik? 
Tullar utgör självfallet inte de enda hindren för 
LME att konkurrera på lika villkor med företag 
inom EEC. Den statliga upphandlingspolitiken i 

EEC-länderna kan sätta många käppar i hjulet för 
LME:s expansion i Europa. 

Vi vet redan av lång erfarenhet vad som inträf
far, när en teleadministration i ett land önskar gyn
na den egna industrin; Västtyskland och Storbritan
nien är bra exempel på detta. På dessa marknader 
har LME trots en minst lika högtstående teknik 
som de "inhemska" industriernas inte kunnat tränga 
in på den publika marknaden. 

Upphandlingspolitiken i EEC-länderna har hittills 
inneburit diskriminering mot utländska leverantö
rer, även sådana från andra medlemsländer. 

På sikt torde EEC sträva efter att komma fram 
till regler som innebär, att när myndigheterna i ett 
EEC-land gör en upphandling så får inte anbud 
från andra medlemsländer diskrimineras. Den stora 
frågan i sammanhanget är emellertid vilka möjlig
heter ett svenskt företag som LME får att konkur
rera på lika villkor. 

Risk för teknisk och 
industriell isolering 

Katt under 
hett plåttak 

Ras: renrasig f d vild 
svensk bondkisse. 
Ålder: ca 14 dagar. 
Född: Visby-skjulet 
LME/HF. 
Syskon: 3(bortskänkta). 
Fader: halvmeterlång 
tigertecknad från Hä
gerstensåsen. 
Fosterfader: Erik Jons
son, Vt 22. 
Strömmingsutfodrare: 
Edvin Liljemark, F 69. 

t> 

En betydande risk på längre sikt är också att Sve- -" 
rige löper fara att ställas utanför det tekniska och 
industriella samarbete som medlemsländerna bedri
ver inom flera viktiga framtidsområden. Telekom
munikation är just ett sådant område. Våra möjlig
heter att påverka den teletekniska utvecklingen •*" 
och planeringen blir därmed små. Ökad hänsyn kom
mer att tas till våra konkurrenters produkt- och 
systemlösningar vid planeringen av morgondagens 
telekommunikationer i Västeuropa. 

LME behöver EEC och en fri tillgång på lika vill
kor till det största marknadsområdet i världen. Och 
vi tror också att EEC skall behöva LME och att 
vårt företag kan lämna betydande bidrag till ut
vecklandet av effektiva telekommunikationer i he
la Europa. 



Bilbältesvecka: 

NU TAR HELA SVERIGE 
PÅ SIG BILBÄLTET 

En ettårig trafiksäkerhetskampanj kulmine
rar i en BILBÄLTESVECKA 2 3 — 2 9 april. 
Alla bilåkande som använder bilbältena den 
veckan har chans att få en eller flera av de 
över 3 miljoner bingobrickor som delas ut 
på 4 2 0 0 platser i landet. Brickorna berätti
gar till deltagande i"Sveriges största b ingo" 
i TV 1. Fem personbilar utgör toppvisterna. 

LME vid HF och TN 
engagerad i kampanjen 

* •• Vid koncernens anläggningar 
- i Midsommarkransen (HF och 

TN) har bildats en kommitté 
som skall hjälpa Trafiksäker
hetsverket och Folksam un
der kampanjen med propagan-

• da av olika slag bl a uppsätt-
* ning av affischer inom bola

gets område som propagerar 
för användning av bilbältet 
och visning av filmen "En 
tiondel av en sekund" i LM-
matsalarna under lunchtid. 
Ordf i kommittén är övering 
Torsten Wahlberg (DpT) och i 
dess utskott herr Rolf Ekberg 
(Dkf). Representanter från 
bolaget, personalorganisatio
nerna, intresseföreningen samt 
olika fritidsklubbar ingår i 
kommitté och utskott. 

Om alla bilåkande använder 
de bälten som nu finns i prak
tiskt taget varje bil räknar 
man med att ungefär 400 
människoliv skulle sparas år
ligen. Tusentals trafikanter 

skulle därtill slippa svåra ska
dor. 

Du vet väl f ö att det nume
ra är lag på att nya bilar skall 
vara försedda med bilbälten!!! 

KONTAKTEN visar här 
ett par av de affischer som 
satts upp på grindar, parke
ringsplatser, anslagstavlor, i 
matsalar m fl utrymmen in
om HF och TN. 

TILL SIST: DET ÄR INTE 
BARA UNDER BILBÄLTES-
VECKAN SOM BÄLTET 
SKALL ANVÄNDAS!!! DEN 
VINST SOM LIGGER I ATT 
SPARA SITT EGET OCH 
ANDRAS LTV GENOM ATT 
ALLTID ANVÄNDA BIL-
BÄLTET — I SÅVÄL 
STADS- SOM LANDSVÄGS
TRAFIK — ÄR VÄL BELÖ
NING NOG!!! SOM INTE 
KAN VÄRDERAS I PENG
AR ELLER I FORM AV 
DYRA PRISER!!! 

\ . 

BORÅSVERKSTADEN: 

Mammas och pappas jobb 
söndagskul för LM-barn 

På söndagseftermiddagen den 26 mars gick 
många LME-anställda i Borås till sina arbets
platser. Men de gick inte för att jobba. De 
gick för att visa arbetsplatsen för barn, fruar 
och män samtidigt som de fick en överblick 
över alla prodvktionsleden. För barnen blev 
det söndagskul att se vad mamma och pappa 
har för sig på dagarna. — Dessutom var det 
fint att få se vart mitt eget momentarbete le
der, tyckte Marianne Tyvik, som tagit med al
la fem barnen på rundvandringen. 

Mamma Marianne Tyvik berättar för barnen Anne 9, Peter 8, Joakim 
7, Jesper 5 och Maria 2 år om sitt jobb på LME i Borås. Berndt Lindhe 
tyckte det var intressant att få veta något om fabrikens tillverkning 
och se den miljö som så många f d inom Teko-industrin anställda 
Boråsbor numera arbetar i. (Bild och text Boråstidningen.) 

LME har tidigare bjudit in 
de anställda med familjer för 
rundvandringar på jobbet. På 
en plats bjöd företaget in 
samtliga i ett helt bostadsom
råde. 

Marianne Tyvik jobbar se
dan september med direktför
bindning hos LME. — Det var 
intressant och kul att få se 
alla avdelningar. Vi sitter ju 
vid var sitt moment och ser 
inte helheten. Nu fick jag se 
vart mitt arbete leder vid slut
monteringen. Barnen tyckte 
att det var skoj. Jag har vis
serligen försökt förklara om 
telefoner och var jag kommer 
in i bilden men det är svårt. 
Jag tror de begriper vad jag 
håller på med nu, sa Marianne 
Tyvik. 

Provningsförman Sten Löv
gren hörde också till de som 
rundvandrade på jobbet. So
nen Michael hade fått följa 
med pappa till arbetet flera 
gånger förut, men tyckte det 
var intressant i alla fall. —Det 
är väldigt bra med ett sådant 
initiativ både för oss anställ
da och för våra familjer. Verk
samheten är ju utspridd på 
tre platser, gamla Magni och 
Konfex och i Brämhult. Därför 
är det nyttigt att gå ige
nom de andra avdelningarna, 
ansåg Sten Lövgren. 

Forts från l:a sidan. 

Det här innebär att taket på 
L-huset läggs i slutet av 
april månad och att de invän-
diga arbetena kan komma 
igång på allvar för en inflytt
ning med start under septem
ber i år. 

överst ses L-huset vid LME/HF 
och därunder TN-2 (t h) och 
TN-3 inom Tellusområdet i Mid
sommarkransen. 

I TN-2 arbetar redan nu 
några tjänstemän i proviso
riskt inredda lokaler. Den 10 
juli är det datum som Inten-
denturavdelningen tänkt sig 
för en inflyttningsstart. 

För TN-3:s del satsar man 
på den 10 december. Det kan 
alltså festas på lussebuUar, 
pepparkakor och glögg till 
flyttgröten, om dagens plan
läggning håller. 

Beträffande parkeringsdäc
ket på TN får den oinvigde 

vissa funderingar om det skall 
hinna bli klart till spikad tid 
den 1 augusti i år. Av däcket 
ser man i dag nämligen inte 
mycket mer än en gruslik-
nande grop med smärre be-
tongfundament. Men, enligt 
överingenjör Roald, så skall 
de flesta av de ca 700 for
donsplatserna fördelade på 3 
plan (inklusive bottenplanet) 
kunna tas i bruk av TN-om-
rådets bilägare denna första 
augustidag, som f ö är en tis
dag. 



Forts från l:a sidan 

cialegenskaper; dessa egen
skaper påverkar den indivi
duella lönens storlek. 

Två löner kan således före
komma; månadslön utan pre
mie och med premie. Se ne
danstående figur. 

Löneform 1 tillämpas i förs
ta hand för instruktörer, upp-
sättare, experimentpersonal 
samt fastighets- och intenden-
turpersonal. 

Nyanställda placeras (un
dantag för vissa speciella ar
beten) i löneform 2. 

Begynnelselönen gäller i 3 
månader. Därefter görs en så 
fullständig bedömning som 
möjligt beträffande visade me
riter under dessa månader. 
Man tittar bl a på arbetstak
ten, kvalitén på det utförda 
jobbet och vården av utrust
ningen. 

Visar det sig att denna vär
dering ger ett bättre resultat 
än nyanställningens blir det 
ett lönepåslag i kvalifika
tionsdelen. 

Arbetsvärderingen utförs av 
en kommitté som består av två 
företags- och två arbetstagar-
representanter. 

Premiedelen i löneform 2 
är ackordsbiten i betalnings
systemet. Den uttrycks i tids
enheter i stället för vanligen 
i pengar. 

En tidsenhet är lika med en 
minut inklusive fördelnings
tid. Premieackordet anges i ett 
visst antal sådana tidsenheter 
per 100 detaljer, vilket utgör 
den anslagna tiden. Om arbe
tet utförs exakt på den anslag
na tiden har man uppnått vad 
man kallar för normalpresta
tion. 

Premieackordsvolymen hos 
SRA i Bromma ligger f n på 
cirka 50 procent. Tills vidare 
har man bara en typ av pre
mie. 

Förutom SRA är det sex 
företag i landet som provar 
det här nya lönesystemet ef-

Växelbytet vid LME: 

TOPPBELASTNING OCH MARKÖRKRÅNGEL 

GAV LÅNG LINJEVÄNTAN PREMIÄRDAGEN 

Nu nära nog klanderfritt växelarbete 

med succé för den spelande telefonen 

KERSTIN HÅKANSSON 

Ett snabbt stegrande inten
sivt rassel från den nya kod-
väljarväxeln hos LME/HF 
strax före klockan åtta på 
tisdagsmorgonen den 4 aprU 
gav ljudligt besked om att 
nyfikenheten var stor hos 
tjänstemannen på nymodig
heten DIALOG med knapp
sats. 

— Del föreföll som om 
samtliga anställda inledde 
dagens arbete med provring
ningar i mängd, säger ingen
jör Roger Regnström, X/Iss, 
till KOISTAKTEN. Detta sam. 
tidiga våldsamma ringande 
tillhopa med en svaghet hos 
en markör i lokaldelen or
sakade tidvis en kraftig kö
bildning i växelregistret. ISär 
trafiken var som hetast tog 
det upp till ett par minuter 
alt komma ut på linjen. 

— Vi har väl nu efter en vec
kas drift det intrycket att bå
de den interna och utgående 
trafiken går nära nog klander
fritt. Betr den inkommande 
så håller vi och televerket 
på att undersöka anledningen 
till att vissa direktnummer-
slagna samtal hamnar hos fel 
abonnent. Vi misstänker att 
det är impulseringen från te
leverkets station som krång
lar. 

En KONTAKTEN-enkät 
bland anställda vid HF och 
TN ger klart besked om en 
stor succé för knappsatsen. 
Alla tycker det går betydligt 

Ingenjör Roger Regnström, X/ 
I ss, har bl a ansvarat för inprov-
ningen av den nya kodväljarväx-
eln hos LME/HF. 

snabbare och lättare att tryc
ka numret än att slå det på 
fingerskiva. "Den spelande 
knappsatstelefonen" har verk
ligen kommit för att stanna. 
En liten oscillator i apparaten 
alstrar tonerna som utgör sig
naler till registerna i väx
eln. Varje tangent har två be
stämda toner som är dishar
moniskt valda. — Det blir 
alltså ingen speciellt " ren" 
musik som många LM-are 
sitter och totar ihop, säger 
ingenjör Regnström. 

Vad gäller själva telefone
randet så finner man få som 
idag har några bekymmer va
re sig med inkommande eller 
utgående trafik internt eller 
externt. Kortnumren uppskat
tas alltmer. Enligt Roger 
Regnström verkar det som 
man inte förrän nu riktigt ob
serverat deras existens. 

Möjligheten att direkt 
ringa upp en anknytning på 
HF och TN från sta'n samt 
kortnummerinförandet har be
tydligt minskat antalet an
rop i växeln omtalar telefo
nisterna bl a i vidstående 
enkät. 

ter en överenskommelse mel
lan Verkstadsföreningen och 
Metall. För SRA:s del har den 
1-åriga provtiden förlängts till 
den 1 september i år. 

KONTAKTEN har besökt 
SRA:s Brommafabrik och frå
gat personalen vad man tyc
ker om det nya betalningssys
temet och också hört sig för 
hos verkstadsklubben och fa

briksledningen om hur man 
där ser på utfallet efter ett 
års prov. Enkätresultatet re
dovisas i nästa nummer av tid
ningen. 

RENINGSANLÄGGNING 
VID VISBYVERKSTADEN 

En dispens att få bygga en 
reningsanläggning vid VY-

verkstaden har nyligen in
lagts till Naturvårdsverket. 
Ansökan skall behandlas i 
koncessionsnämnden och för
hoppningar om att dispens 
beviljas förefaller vara goda. 

Hela anläggningen beräk
nas kosta 1,4 miljoner kro
nor. Ungefär halva beloppet 
beräknas staten bidra med. 

slog mitt direktnummer. Det är 
det enda krångel jag märkt. 
Knappsatsen är utmärkt, men 
varför ligger inte siffrorna som 
på en räknemaskin? Kortnumren 
är förnämliga. 

ROOLAID STEIN, 
TN/T/Fo 

Kerstin Håkansson tillhör de älds
ta i tjänst med sina 13 år som 
telefonist vid HF. 

— Det har gått mycket bra 
med växelbytet säger Kerstin, 
speciellt om man jämför med 
bytet för 10 år sedan, då många 
LM: are måste gå ut på sta'n 
för att kunna ringa. 

Då samtliga telefonister tränat 
under hela påskhelgen och då för
medlingsapparaten som sådan var 
välkänd blev det inga fjärilar i 
magen för Kerstin under premi
ärdagen. 

Hon berättar vidare, att det nya 
direktvalet betydligt minskat an
talet anrop till växeln. 

ANN-CHRISTIN 
ANDERSSON 

Jag råkade hamna på en lista 
över spärrade nummer. De 2—3 
första dagarna kom jag inte ut 
på linjen. Det var rätt jobbigt att 
få tag på någon som kunde häva 
spärren. När allt blev klart har 
det fungerat utan anmärkningar. 
Kortnumren är väldigt bra att 
ha. Knappsatsen är mycket be
kvämare än fingerskivan. 

LINNEA NILSSON, 
TN/TV/Vt 743 

— Man visste ju inte hur det skul
le gå med telefonerandet första 
dagen och det gav en viss nervo
sitet, säger Ann-Christin, som 
kommer från TN:s växel där hon 
jobbat i 3 år. 

Hon tycker att lokalerna här 
är jättefina, men säger med en 
djup suck; det var något visst 
med Tellus ändå. 

Av TN: s fyra telefonister ar
betar tre vid HF och den fjärde 
vid en av utgårdarna inom stock
holmsområdet. 

MARGARETHA NILSSON 

Det har gått bra. Ingen har haft 
besvär med att komma fram. 
Knappsatstelefonen är både 
snygg och behändig. Det är myc* 
ket lätt att trycka på knapparna 
betydligt snabbare och bekväma
re än att slå numren på finger
skiva. 

ERIK BERGMAN, 
HF/Vpea 

— Jag kan inte påminna mig 
någon som lastat av sina ev 
telefoneringsbekymmer på oss 
växeltelefonister, säger Marga
retha Nilsson, som arbetat vid 
HF i 3 år. Hon har under den 
tiden även ambulerat mellan 
olika småväxlar inom stockholms
området. 

— Just nu är det skönt med 
mindre trafik, men på sikt kom
mer det säkert att kännas tråkigt 
med så här lite att göra, tror 
Margaretha. Hon tycker nämli
gen mycket om sitt jobb och fin
ner stor stimulans i det. 

Trots den alltmer ökade auto-
matiseringen så finns det än idag 
vissa abonnenter som hon byter 
några ord med om väder och an
nat utöver de vanliga fraserna. 

Margaretha gillar lokalerna 
som hon bl a finner mycket har
moniskt färgsatta och genomgå
ende trivsamma. — Det blir sä
kert ännu mysigare här när vi 
kommit igång på allvar, förmodar 
hon. 

RUNE PETTERSSON, 
TN/T/Fep 
Första dagen hamnade en på
ringande i växeln trots att han 

En aning svårt att komma ut på 
sta'n första dagen, men nu går 
det klanderfritt. Jättebra med 
knappsats, som det går lätt att 
slå på. Kortnumren är en utmärkt 
förbättring, trots att det tar lite , 
tid innan abonnenten svarar. 

SONJA SVENNINGSSON, 
HF/Va» 

Jättebra med knappsats. För den 
som är rädd om naglarna är den 
förnämlig.'Jag har inte haft nå
got krångel med någonting. 
Bland kortnumren så är Ingelsta 
svårast att komma fram till. Det 
är ofta upptaget där. 

HAKAN NÄSLUND, 
HF/X/PokC 

Det går riktigt hyfsat nu. Men 
mer än förr bryts förbindelsen 
ned mitt-i ett samtal och andra 
abonnenter kommer in. Kortnum
ren fungerar bra. Betr direkt
numret så får jag ibland in sam
tal till 7191194. Knappsatsen är 
mycket bättre än fingerskivan. 

Bend 



HÅLL 
SVERIGE 

RENT 
Trubaduren Anders Fugelstad 
framträdde på LME/HF under 
luncherna den 13 april med ett 
visprogram om vår framstående 
förmåga att på alla upptänkliga 
sätt skada och förstöra miljön 
och göra livet alltmer ohälsosamt 
och otrivsamt för människor, djur 
och natur i det här landet. 

Engagemanget ingick i Norra 
Reals Operation Dagsverke. 
LME:s arvode t i l l trubaduren 
gick oavkortat t i l l kampanjen 
"HÄLL SVERIGE RENT". Peng-
arna skall användas t i l l miljö
upplysning bland förskolebarn. 

Texten t i l l höger behandlar ett 
hygieniskt problem som rastande 
bilister kan ta åt sig den tvivel
aktiga äran av att det uppstått! 

— "Nå Bosse, hur tycker du att det ser ut längs 
dom svenska vägarna?" 

— "Jo, nog ser det ut! Inte överallt kanske, 
men på rastplatserna vid dom större trafikstrå
ken sätter man inte gärna sin fot. Man vet ju 
aldrig vad man sätter den i." 

— "Är det nåt särskilt du tänker på, eller är 
det nedskräpning i största allmänhet?" 

— "Jag tänker på skit, rent ut sagt. Uträttan
det av naturbehov längs vägkanterna är på väg 
att bli ett hygieniskt problem. Ett marginellt pro
blem som ändå måste lösas. Alla stora problem 
består ju av mindre delproblem." 

-— "Och vad ska man göra åt saken då?" 
— "Du hittar svaret i 5:e Moseboken, 23 ka

pitlet, verserna 12 och 13: "Du skall hava en 
särskild plats utanför lägret, dit du kan gå av
sides. Och du skall jämte annat som du bär hava 
en pinne, och när du vill sätta dig därute, skall 
du med den gräva en grop och sedan åter täcka 
över din uttömning. — Det är enda lösningen 
tillsvidare. På sikt kommer offentliga toaletter 
längs vägarna att lösa problemet, men det kan 
ta tid." 

— "Och om man nu slapp gräva med en pin
ne, vore inte det bra! Utvecklingen har ju gått 
framåt." 

— "Det är klart att en liten spade vore bättre." 

TACK! 

I PENSION 

Den 1 april 1972 pensionerades 
förrådsman Natanael "Olle i Ber
get" Olsson, HF/Vt 03. Anstäl 
des 1925. Guld 1962. 

På bilden från avtackningen 
ses fr v ingenjör Erik Östman, 
Vti 03, Agneta Trolin, Vtm, Os
kar Holmström, Vt 04, Natanael 
själv samt Anne-Marie Wallin, 
skrivbiträde på Vt 03. 

Hallå redaktören 

Välkomna med insändare! Skr iv kort om sådant som kan intresse
ra många LME-anstäl lda. 

Det går bra att skriva under signatur, men namn och avdel
ning skall bifogas. Adressen är: "Ha l lå redaktörn" , KONTAK
T E N , Box 32073, 126 11 Stockholm 32. 

1800-TALSMÄSSIGA 
FÖRHALLANDEN PÅ GV 
Även om det kokar smått bland 
personalen på Gröndalsverksta
den blir inte rumstemperaturen 
högre för det! 

Matsalen är ogästvänligt kall 
och kontorsutrymmena ibland så 
kyliga, att de måste värmas med 
elektriska element. 

Låt se att det blir en ändring! ! ! 
S N m fl 

KONTAKTEN frågar GVC Tore 
Engström om det besvärliga inom-
husklimatet och vad som kan gö
ras för att mildra det. 

— Under en tid har en felställd 
ventil gjort att ett varmluftsagg-
regat i matsalen inte fungerat 
tillfredsställande. Då felet var 
svårt att lokalisera genom agg
regatets placering tog det lite tid 
innan det avhjälptes, berättar 
GVC. 

— Några kontorsrum i norra 
delen av byggnaden som vetter 
mot Mälaren kan under vissa blå
siga vinterdagar vara svåra att 
hålla varma, säger han vidare. 

— Skulle anledning uppstå till 
ytterligare klagomål, kontakta då 
ing Arne Korinder, som har hand 
om sådana här frågor, ber GVC. 

LME:s KONSTFÖRENING (HF) 
har tagit fasta på den stora an
slutningen och det ovanligt kraf
tiga engagemanget som LM: are 
av alla kategorier visade vid ut
ställningen av "LM:ares egna 
verk". 

Det har tidigare inte funnits 
några möjligheter för LM: are att 
visa sin konst inom LM. Sedan 
mars kan alla som är medlemmar 
i LMEs konstförening ställa ut 
sina verk i HF:s nedra södra 
matsal. 

Detta hoppas Konstföreningen 
skall sporra skaparlusten samt 
väcka och glädja åskådarna. 

Närmare information om bok-
ning m m ges gärna av X/Aed 
Leif Ericson, tel 719 42 63. 

LM ERICSSONS SKYTTE-
KLUBB (HF) 

genomför följande program 1972: 
söndagen den 7 maj — korpskyt-
tet på Stora Skuggan, onsdagen 
den 7 juni — klubbmatch gevärs-
och pistolskyttar, lördagen den 
23 september — klubbtävling och 
mästerskapstävling. 

I samband med "Sommarfält-
skjutningen" den 28 maj går den 
s k "Korporationsfältskjutning-
en" i Stockholm (Rimbo). 

Den här spalten står öppen för 
alla inom koncernen! Red skri
ver detta därför att spalten så 
sällan innehåller "Tack" från 
personal vid våra landsortsfa
briker och dotterbolag. Införan
det är självfallet gratis! 

Senor med 
många 
LME-år! 

En seflor med många LME-år 
gick nyligen i pension. Det 
var Isidoro Calvete som börja
de sin LME-bana med under
hållsjobb vid den 1925 nyinstal-
lerade telefonstationen i San 
Sebastian — alltså för 47 år 
sedan. 

Han har som ansvarig un
derhållsman hållit LME:s fana 
högt och bidragit t i l l att göra 
bolaget känt — och välkänt — 
i sitt hemland. 

FÖDELSEDAG 

Adeby Allan. TN/X/Go 
Ahlberg Anders, f d HF/X/ZxC 
Alfredsson Svea, Mö/MI/Vs 
Andersson Asta, KA/ Vt 08 
Andersson Ivar, KA/Vt 58 
Berglund Rolf, HF/Vkt 
Cedergren Clas, KA/Vt 30 
Dahlquist Torsten, SRA/BA/Vt 02 
Ericsson Torsten, HF/Vt 17 
Eriksson Torsten, HF/Vt 04 
Gustafsson Rune, CL/LhC 
Jurkén Sylvia, TN/T/Krr 
Nordström Edwin, HF/Vprb 
Persson Sven-Olof, KA/Kt 84 
Pettersson Helmi, KA/Kt 84 
Skantz Erik, LMS/RO/Mkm 
Svensson Åke, KA/Vt 11 

ANNAN VÄNLIGHET 

Ahlberg Tage, f d HF/VbtaC 
Berggren Tage, KA/Vbvs 
Flickorna i Tellusväxeln 
Holm Gult-Britt och Ulf, HF/X/ 

Kgs och ÄL/SrbC 
Olsson "Olle i Berget" Natanael, 

f d HF/F 70 
Robertsson Nils, ÄL/KV/Kks 
Sandström Gun och Lennart, TN/ 

T/Krd 
van der Laken Gertrud, f d HF/ 

Vt 36 

VÄNLIGT DELTAGANDE 

vid min makes och faders. Tore 
Lindström, HF/X/Bst, bortgång. 

Judith Lindström 
Barnen 

vid min makes och vår faders, 
Folke Marklund, EDB i Brasilien, 
bortgång 

Gun Marklund 
Barnen 

vid min makes, Gustav Einar Nor
din, f d X/Iss, bortgång 

Kristina Nordin 

ETT HJÄRTINNERLIGT TACK 
till LME:s Hjälpfond för att de 
gjorde det möjligt för mig att få 
två underbara rekreationsveckor 
i Norge. 

Inger Persson, KH/Vt 55 

Silverman i Älvsjö 
Tvinnare John Wärnberg hos 
LME:s Telekabeldivision i 
Älvsjö på Vt 25 fick företagets 
silverplakett den 14 mars. Då 
hade han som reglerna före
skriver jobbat på bolaget i 50 
år. 

— Det var den 14 mars 1922 
som jag började här 16 år gam
mal. På den tiden hette före
taget Telefon AB H T Ceder
gren och det övertogs senare 
av L M Ericsson, berättar 
Wärnberg. 

— Jag har varit med om det 
mesta här under mina 50 år. I 
ett 10-tal år var jag instruk
tör vid hopslagningsmaski-
nerna. 

LME:s guldmedalj fick han 
1964. I yngre dar var John 
Wärnberg också med i verk
stadsklubbens styrelse. 

Det är en äkta Söder-kille. 
Född på Hornsgatan 9. Sedan 
1938 bor han i egen villa i 
Långsjö, så han har nära till 
jobbet. 

— Men visst var det roliga
re förr. Och bättre samman
hållning, anser silvermannen 
som på bilden uppvaktas av 
fr v Birgit Pettersson, Vt 25, 
Ingeborg Ekström, FLs, Ka
rin Lindgren, KVx, och Karin 
Andersson, Vt 25. 



kontakten UTGIVARKORSBAND 

Forts från l:a sidan. 

Handboll 
I handbollen startade totalt 
21 lag i tre klasser — herrar 
A och B samt damer. KA blev 
suveräna vinnare av A-klas
sen med ett mycket stjärn-
späckat garnityr, där man 
speciellt fäste s ig vid KA-
Flottans e legante målspotta-
re Göran Cronholm. Enda mat
chen där KA pressades något 
var mot Kristianstad, men 
hemmapojkarna vann till sist 
med 10—S. 

HF, som kom på andra plats 
i A-gruppen, fick dubbel re
vansch genom att lägga be
slag på titlarna i både B-
gruppen och damklassen . 

Simning 
Simningen blev också en affär 
huvudsakligen mellan KA och 
HF på herrsidan . Från damer
nas 50 m fritt kan noteras att 
såväl mästarinnan Rose-Marie 
Nekola, Ronneby, och Kristina 
Pettersson, Ingelsta, med sina 
34,6 sek (båda hade samma 
tid i finalen) hade klarat s ig 
mycket bra om de tävlat i herr
klassen . Simningarna i Flot
tans Simhall hade lockat 48 
tävlande . 

Bordtennis 

Den i särklass mest omfat
tande grenen blev inte oväntat 
bordtennisen med hela 154 del
tagare. I herrarnas dubbel 
återfanns 47 par . 

Kristianstad med Lennart 
Karlsson i toppform segrade 
i klass 1 och herrdubbel, me
dan Spetsen från NG tog de 
tre främsta platserna i junior
klassen . Norrköpingsseger 
blev det även i damklassen ge
nom Ingelstas Carina Keskita-
lo. 

Badminton 
Den stora överraskningen i 
badminton var unge Perry Pet
tersson från Vt 15 på HF . Han 
vann klass 1 och segrade även 
i herrdubbel t i l l sammans med 
Carl-Erik Claesson. KA gjor
de storslam i damklassen och 
mixed dubbel med att ta guld, 
s i lver och brons i båda klasser
na . I badminton ställde 88 del
tagare upp. 

Resultat 

HANDBOLL: 
Herrar A 
Sluttabell 
1) Karlskrona 
2) S tockho lm/HF 
3) Kristianstad 
4) Mölndal 
5) Bol lmora 
6) R i f a / K a l m a r 

Herrar B 
1) S tockho lm/HF l a g 1, 
2) Kristianstad lag II, 
3) Karlskrona lag II . 

78—32 It 
59—44 
56—43 
51—53 
33—£2 
31—74 

8 
6 
4 
2 
0 

Damer 
Sluttabell 
1) Stockholm/HF 
2) Kristianstad 
3) Karlskrona 
4) SRA Bromma 
5) Mölndal 

20—4 8 
20—6 6 
12—11 4 
15—13 2 
2—35 0 

SIMNING 
Herrar 
Klass 1: 50 m fritt 
1) Rolf Rudeland, Bollmora, 31,6, 
2) Peder Lindberg, Kristianstad, 

32 3 
3) Ove'Karlberg, HF, 32,5, 
4) Ingmar Olsson, SRA Kumla, 

32,8. 

Klass 2: 100 m bröst 
1) Ingmar Olsson, SRA Kumla, 

1.27,0, 
2) Lars-Åke Ahl, Oskarshamn, 

1.37,4, 
3) Gunder Svensson, HF, 1.38,4, 
4) Rolf Rudeland, Bollmora, 

1.40,7. 

Klass 3: 50 m fritt oldboys 
1) Gösta Lindström, KA, 34,5, 
2) Jan Svensson, KA, 35,2, 
3) Tage Bronze, LMS Stockholm, 

35,2, 
4) Ragnar Johansson, LME Sig

nal Stockholm, 37,0. 

Klass 4: 50 m bröst oldboys 
1) Gunnar Särne, HF, 44,2, 
2) Ragnar Johansson, LME Sig

nal, 45,6. 

Klass 5: 50 m bröst veteraner 
1) Gunnar Särne, HF, 43,0, 
2) Karl-Evert Leljdström, HF, 

46,1, 
3) Veikko Wathén, HF, 46,8. 

Lagkapp 3x50 m 
1) Rifa Kalmar, 1.43,6, 
2) HF, 1.48,3, 
3) Kristianstad, 1.50,5, 
4) Oskarshamn, 2.09,1. 

Lagkapp 3x50 m, herrar oldboys 
1) Karlskrona II, 1.48,0, 
2) Karlskrona I, 1.49,2, 
3) HF, 151,0, 
4) LMS Stockholm, 1.53,5. 

Damer 
50 m fritt 
1) Rose-Marie Nekola, Ronneby, 

34,6, 
2) Kristina Pettersson, Ingelsta, 

34,6, 
3) Lena Nilsson, Kristianstad, 

41,7, 
4) Ann-Christin Karlsson, Möln

dal, 43,8, 
5) Rigmor Gietlund, Bollmora, 

48,9, 
6) Inga-Lill Johansson, Rifa Kal

mar, 53,3. 

BORDTENNIS 
Herrar 
Klass 1 
Final: Lennart Karlsson, Kristi
anstad—Hans Svensson, Karlskro
na, 21—7, 21—13. 
1) Lennart Karlsson, Kristianstad, 
2) Hans Svensson, Karlskrona, 
3) Kjell Andersson, Rifa Kalmar, 
4) Staffan Johansson, Spetsen, 

NG, 
5) Hakan Rydberg, Ingelsta. 

Herrdubbel 
Final: Lennart Karlsson/Sune 
Karlsson, Kristianstad—Hans 
Svensson/Rune Johannisson, 
Karlskrona, 21—15, 21—13. 
1) Karlsson/Karlsson, Kristian

stad, 
2) Svensson/Johannisson, Karls

krona, 
3) Jan Lagerström/Staffan Jo

hansson, Spetsen, NG, 
4) Bo Sundkvist/Leif Lundkvist, 

HF 
5) Åke Fohlin/Kenneth Gnllberg, 

Ronneby. 

Oldboys 
Final: Stefan Chmielnik, Rifa 

L M E IK Stockholms segrande 
lag i damklassen i handboll. Bakre 
ledet fr v: Hans Karlsson (lagle
dare), Kerstin Hamrin, Ulla-
Britt Jansson, Marianne Olsson, 
Kerstin Wallinder, Marianne Jo
hansson, Vivi Jaktlund, Regina 
Kayser. 
Främre ledet fr v: Sonja Erics
son, Gunilla Sweitz, Barbro 
Spångberg, Christina Westerberg. 

Kalmar—Hans Carlsson, Bollmo
ra, 21—17, 19—21, 21—10. 
1) Chmielnik, Rifa Kalmar, 
2) Carlsson, Bollmora, 
3) Kjell Andersson, Rifa Kalmar. 

Juniorer 
Final: Staffan Johansson, Spetsen, 
NG—Kenneth Orest, Spetsen, 
NG, 21—13, 21—15. 
1) Johansson, Spetsen, NG, 
2) Orest, Spetsen, NG, 
3) Ragnar Hedvall, Spetsen, NG, 
4) Tony Damström, Söderhamn, 
5) Bo Sundkvist, HF, 
6) Börje Rosberg, HF. 

Damsingel 
Final: Carina Keskitalo, Ingelsta 
—Juliana Domonkos, Olofström, 
21—12, 21—19. 
1) Keskitalo, Ingelsta, 
2) Domonkos, Olof ström, 
3) Rosita Svensson, Olofström, 
4) Inga-Lis öhman, Olofström, 
5) Annika Tillberg, Rifa Stock

holm, 
6) MonicaLönnqvist, Rifa Kalmar, 
7) Ann Clausen, HF. 

BADMINTON 
Herrsingel, klass 1 
Final: Perry Pettersson, HF— 
Berndt Olsson, KA, 15—4, 15—0. 
1) Pettersson, HF, 
2) Olsson, KA, 
3) Lars-Åke Selin, HF, 
4) Jan-Erik Sandgren, KA, 
5) Tommy Andersson, KA, 
6) Lars-Erik Johansson, HF. 

Herrsingel, oldboys 
Final: Göte Bäck, HF—Stig 
Iljerth. HF, 14—17, 15—10, 15—7. 
1) Bäck, HF 
2) Hjerth, HF 

3) Georg Skoog, Borås, 
4) Thorkild Baumbach, HF. 

Herrdubbel 
Final: Perry Pettersson/Carl-
Erik Claesson, HF—Berndt Olsson 
/Birger Tilving, KA, 15—7, 15—8. 
1) Pettersson/Claesson, HF, 
2) Olsson/Tilving, KA, 
3) Bo Andersson/Börje Carlsson, 

Rifa Kalmar, 
4) Stig Hjert/Göte Bäck, HF. 

Damsingel 
Final: Barbro Sandberg, KA—Eva 
Lindström, KA, 11—4, 11—9. 
1) Sandberg, KA, 
2) Lindström, KA, 
3) Anita Johansson, KA. 

Mixed dubbel 
Final: Berndt Olsson/Eva Lind
ström, KA—Lennart Sandberg/ 
Barbro Sandberg, KA, 17—15, 
15—13. 
1) Olsson/Lindström, KA, 
2) Sandberg/Sandberg, KA, 
3) Rolf Andersson/Anita Arnolds-

son, KA. 

KCM i bowling stor framgång för LMS i Malmö 

LMS Malmö imponerade storli
gen i koncernmästerskapen i 
bowling som hölls i Hageby-hal-
len i Norrköping söndagen den 
5 mars. Skåningarna erövrade 
tre av de sju titlar som stod på 
spel. mm 

Årets koncernmästare 
i bowling Jan Cle-
bom, SKV/Alingsås. 

Skåningarna som tog KCM-titeln i 4-
mannalag, LMS Malmö . Stående fr. v. 
Martin Evertsson, Lars-Erik Nilsson. 
Sittande fr . v. Olle Olsson, Sven Eiman. 

Malmö-vinsterna kom i klass 
1 herrar samt i 4-mannalag 
och 2-mannalag . Individuell 
KCM-triumfator blev dock 
överlägset Jan Clebom från 
SKV/Alingsås. Han stod i sär
klass och var den ende som 
kom över 1600 bland herrarna . 
I damklassen knep Linnea 
Mill från Hudiksvallsfabriken 
titeln på förnämliga 1633 po
äng . 

Ett 20-tal LM-klubbar från 
hela landet deltog med sam
manlagt 20 damer och 130 
herrar. 

Resultat 

Klass 1: 1) Martin Evertsson, 
LMS Malmö, 1566, 2) Olle Olsson, 
LMS Malmö, 1553, 3) Albert Pet
tersson, Karlskrona, 1536. 

Klass 2: 1) Jan Clebom, SKV 
Alingsås, 1633, (koncernmästare), 
2) Lennart Lusth, Hudiksvall, 
1564, 3) Lars-Göran Olsson, Hu
diksvall, 1508. 

Klass 3 olic: 1) Villy Hansson, 
Olofström, 1446, 2) Thor Zaka-
riasson, SRA Sportförening Brom

ma, 1437,3) GöranTronelius, LME 
Signal IK Stockholm, 1425. 

Lagtävling 
4-mannalag lic. 1) LMS Malmö 
5986, 2) SKV/Alingsås 5924, 3) 
Karlskrona 5891. 

4-mannalag. olic. 1) SRA Kumla, 
5009, 2) Spetsen, NG, 4963, 3) 
SKV/Alingsås, 4912. 

2-mannalag. lic. 1) LMS Malmö 
3024, 2) SKV/Alingsås 3024, 3) 
Karlskrona 3008. 

2-mannalag. olic. 1) SKV/Sund-
byberg 2784, 2) Spetsen, NG, 
2704, 3) Ingelsta 2682. 

N ä s t a n u m m e r b e r ä k n a s u t k o m m a o m k r i n g 2 0 m a j . 


