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DOTTERBOLAGET 

Företagets grundare direktör Oswald Thorsman till
sammans med bolagets VD Sven Högvall i en 3 200 kvm 
stei- produktionshall i nybygget. 

THORSMANS BYGGER UT 

TOPPFÖRSLAG: 

Kvinna vid KA-fabriken 
belönad med 5 000 kr 
— och det kan bli mera 
Rekordbeloppet 5 000 kronor 
för ett förslag inlämnat av 
en kvinnlig kollektivanställd 
har nyligen utdelats vid 
Karlskronafabriken. 

Fru Liesel Hallstedt, KA/Vt 57. 
refcordbelönad idéfcläckare. 

Det var åtta rationaliserings
förslag som belönades när 
KA: s förslagskommitté höll 
sista sammanträdet för året 
den 14 december. 

Det förslag som mest upp
märksammades hade fru 
Liesel Hallstedt KA/Vt 57 
lämnat in. Förslaget avsåg 
ändrad metod för montering 
av spolpiattor. Metoden gick 
ut på att i stället för fast 
fixtur använda en skjutbar så
dan och alltså flytta fixturen 
vid monteringen i stället för 
detaljerna. Förslaget, som får 
en produktionshöj ande effekt 
genom att monteringstiden 
nedbringas, förhandsbelönades 
med 5 000 kronor. 

AB Thorsman & Co, Ny
köping, Skandinaviens 
ledande tillverkare av 
fästelement och ellist med 
en omsättning på 18 milj 
kronor och med 150 an
ställda, flyttar i dagarna 
in i nybyggda fabriks
lokaler. Den 6 400 kvm 
stora byggnaden är vac
kert belägen vid Nykö-
pingsån. Stora glasade 
partier ger fin kontakt 
med naturen utanför. Lo
kalerna är sammanfogade 
med den befintliga lager
byggnaden. För framtida 
expansion tillåter den 
nya fabriken en utbygg
nad i flera etapper. 

I första hand kommer man 
i de nya enheterna att förläg
ga en långt driven automati
serad tillverkning av produk
ter för den elektrotekniska 
branschen och ellist. Trots au-
tomatiseringsgraden räknar 
bolaget med att behöva ny
anställa ca 50 personer under 
de närmaste två åren. Den 
nya fabriken har planerats i 
samråd med de anställda. 

Forts pä sidan 11. 

Ett knippe bilder från utdelningen av 1972 års guld
medaljer i Stockholms Stadshus 

© 

redovisas på mittuppslaget. Bilden ovan visar fru 
Gunhild Söderberg när hon dekoreras med guld
medaljen av fru Patricia Lundvall (maka till LME:s 
VD Björn Lundvall). 

Fru Söderberg arbetar på Ekonomiavdelningen 
hos dotterbolaget Sieverts Kabelverk AB i Sundby
berg. Med sina 38 och ett halvt tjänsteår har fru 
Söderberg längsta anställningstiden bland årets 21 
medaljerade damer. 

För ungefär 25 år sedan etablerade LME de första 
landsortsfabrikerna. Listan över årets 

upptar därför många anställda hos LME/KH, SÖ 
och KA. Av Söderhamns 17 plakettörer ses här fr v 
verktygskonstruktör Ingemar Andersson, förman 
Gösta Nordström samt verkmästare Karl-Erik Rehn-
berg tillsammans med SÖ-chefen Uno Erling som 
just är i färd med att förrätta utdelningen. 
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Tjänstemännen: 

FÖRHANDLINGAR 
PÅGÅR OM NYA 
LÖNERNA 1973 

Enligt 5-årsavtaIet för åren 
1970—1974 skall parterna ge
mensamt beakta utvecklingen 
av de ekonomiska faktorer 
varpå avtalet baserades, innan 
lönehöjningar för 1973 fast
stäl ls . Förhandlingar härom 
pågår mellan parterna . En 
uppgörelse kan ej väntas förr
än ett stycke in på det nya 
året . 

E j heller överläggningarna 
mel lan SAF och SIF/SALF/ 
CF beträffande lönegränser 
för semester , övertid m m har 
resulterat i överenskommelse . 
Tills vidare gäller att de gam
la lönegränserna t i l lämpas 
under 1973. Det innebär att 
tjänstemannens lön den 31 
december 1971 fortfarande blir 
avgörande för til lämpningen 
av avtalet i dessa hänseenden . 

Löneutbetalningar 
Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juni 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

To 25 
M 26*) 
M 26f) 
O 25 
F 25 
M 25 
O 25 
F 24 
Ti 25 
To 25 
M 26 
F 21 

*) Lönen är disponibel på check-
kontot den 25: e. 

• NYA ID-KÖRT till anställda 
med checklön inom LME/HF m fl 
i stockholmsområdet utlämnas i 
slutet av januari. 

kontakten 
P e r s o n a l t i d n i n g f ö r 
T e l e f o n a k t i e b o l a g e t 
LM E r i c s s o n 
m e d d o t t e r b o l a g 

Nr 14/15 Nyåret 1972 Arg 33 

Ansvarig utgivare 
DB Nils Tengberg, tel 93153 

Redaktör 
Dbi Bert Ekstrand, 
tel 920 48 (direktnummer 
719 20 48) 

Redaktionskommitté 

Lennart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605, Erik Sund, Vt 11, tel 93311, 
Lars Wiklund, VaC, tel 92611, 
Karl-Erik Åkerlind, V/PmC, tel 
92248. 

Tidningen utkommer med 15 num
mer om året. Bidrag — som hono
reras — mottas tacksamt under 
adress 

KONTAKTEN 
Box 32073 
12611 STOCKHOLM 32 

Internt är redaktionens beteckning 
HF/Dbi, rum 61128. 

Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

Allmänna 
Resereglementet -73 

Sedan årsskiftet gäller följande 
ändringar i Bilaga I till Allmänt 
Resereglemente för tjänstemän 
(LME): 

O! Traktamente inom Sverige 
Grupp Månadslön Trakta-

1972—12—31 mente 
A —3 440 84 
B 3 441— 89 

D Anm l: Avdrag för representa
tionsmåltid uppräknas till 11 
kronor. 
Samtidigt höjes det belopp med 
vilket tjänsteman med förmå
nen fri lunch ersattes när han 
nödgas äta lunch utanför bola
get. Nytt belopp är 11 kronor. 

• Anm 2 som gäller möjligheten 
att ha logi till en kostnad som 
överstiger det i traktamentet 
avsedda (nämligen för Grupp 
A 41 kr och Grupp B 43 kr) har 
utvidgats till att gälla förutom 
Stockholm och Göteborg även 
övriga orter i Sverige. För de 
senare gäller emellertid att den 
totala kostnaden som bolaget 
kan ersätta inte får överstiga 
55 kr. Vid tillämpning av den
na regel krävs att bokning 
skett genom HF/Ir eller mot
svarande lokala instans. Hotell
rumskostnaden särredovisas i 
dessa fall på reseräkningen 
med verifikation och med spe
ciellt angivande av momsbe
loppet. 

• Resa i 1: a klass järnväg med 
gives den som 1972-12-31 hade 
en månadslön om lägst 3 441 
kr. 

O Lönegränsen för första klass 
vid flygresa utom Europa och 
medelhavsländerna (reglemen
tets anm 2.2) är per 1972-12-31 
satt till 7 251 kr. 

DErsättning vid tjänsteresa i 
Sverige med egen bil är 4:50 
kr/mil. 

D t ovanstående värden inräknas 
fri lunch med 100 kr. 

UTLANDSTJÄNST 
Ingenjör Tord Eriksson påbörjade 
kontraktstjänstgöring i Indonesien 
den 4 december 1972 i befattning
en som försäljningsingenjör. 

Ingenjör Jan-Erik Andersson 
är sedan den 1/12 1972 anställd 
vid avdelning X/M efter avslutad 
kontraktstjänstgöring i Mexiko. 

Ingenjör Håkan Blom tjänstgör 
sedan den 25/11 1972 som försälj
ningsingenjör vid Ericsson Tele-
phone Sales Corporation AB i 
Zambia. 

Ingenjör Wilhelm Angliden har 
återkommit från Spanien efter av
slutad kontraktstjänstgöring. Se
dan den 11/12 1972 arbetar han på 
avdelning Dpu. 

Herr Bengt Lämber tjänstgör 
sedan den 3 januari 1973 i USA 
som säljledare för direktförsälj
ningsaktiviteten på Long Island 
av högtalande Intercom. 

BELÖNADE FÖRSLAG 

MO/Ml: Erik 
förslag). 

2 500:— (tre 

• Inom X-divisionen inrättas den 
1 mars 1973 en ny stabsbefattning 
XkB direkt underställd sektorche
fen XK. 

XkB skall biträda XK i hand
läggning av frågor rörande orga
nisation, arbetsmetoderoch arbets
flöden samt den långsiktiga inrikt
ningen av verksamheten inom be
rörda tekniska avdelningar med 
hänsyn till divisionens nya pro
dukter. 

Till XkB har utsetts ingenjör 
Birger Ekstrand, som parallellt 
härmed även upprätthåller befatt
ningen som XgC. 

• Byggnadsförvaltningen BO/Geb 
har överförts till HF/B och fått 
beteckningen Bf med internpost-
beteckningen BO. Arbetsuppgif
terna är desamma som tidigare. 

ISDUBBAR behövs 
för att klara livet 
om isen bristerl! 

SÖDERHAMNSFABRIKEN: Jan 
Stjernstedt 1 100:— (två förslag). 
Ivar Nilsson 500:—. Kaj Åkerblom 
200:—. Olof Ek 150:—. Jonas Eng-
berg 125:— (två förslag). Sten 
Forssman 100:—. Bengt Nvmark 
100:—. Martin Anländ 100:— (två 
förslag). Sten Forssman och Bru
no Svensson 80:— (delat). Lennart 
Norgren och Charles Jansson 
80:— (delat). Bo Nyström 75:—. 
Mona Pettersson 75:—. Martha 
Widin 75:—. 

TELEKABELDIVISIONEN, ÄLV
SJÖ: Juhani Tnkiainea 600:—. 
Evald Edh 500:—. Carl-Henrik 
Mattsson 500:—. Anselm Olsson 
500:—. Nils Zetterlund 500:—. Ar
ne Lustig, Sten-Ove Ejenstam och 
Harald Andersen 150:— (delat). 
Jan Björkman 125:—. 

RONNEBYVERKSTADEN: Einar 
Sandin gratifikation 2 500:— för 
förslag till materialändring av 
fyllnadslister till jacklåda. För
slaget omprövas om ca 1 år. Arne 
Gummessoa och S-G Andersson 
900:— (delat). Göte Johansson 
500:—. Per-Olof Andersson grati
fikation 200:—. Jan Gilbertsson 
ochHansLönnerstiglSO:— (delat). 
Gunnar Malm 150:—. 

Einar Sandin på Ronnebyverkstaden 
har fått en gratifikation på 2 500 kro
nor tör ett förslag som skall omprövas 
om ca ett år. 

BORASFABRIKEN: Gustaf Salo-
monsson 100:—. Gösta Johansson 
75:—. 

VISBYVERKSTADEN: Erkki Elo-
ranta 250:—. Hendrik Barnard 
125:—. Bernt-Erie Carlsson 125:—. 
Karin Berkebrandt 75:—. 

OLOFSTRÖMS VERKSTADEN: 
Anna-Lisa Kimlund och Gunnel 
Johansson 250:— (delat). Wolfgaag 
Jagnsch 150:—. Rune Rickardssoa 
och Leif Nilsson 150:— (delat). 

KRISTIANSTADSFABRIKEN: 
Tomjslav Benic 2 000:— för för
slag till hållare av riktkam vid 
justering av Tumba-plint. Nore 
Johansson 125:—. Einar Persson 
125:—. Gösta Hall 75:—. Jan Hen-
rksson 75:—. 

KARLSKRONAFABRIKEN: Lie-
sel Hallstedt förhandsbelöning 
5 000:— för förslag till ändrad me
tod för montering av spolplatta. 
Trenden i metodens varaktighet 
utreds ytterligare. Nils Andersson 
förhandsbelöning 500:—. Rolf Jo
hansson tilläggsbelöning 300:—. 
Hans förslag har tidigare belö
nats med 2 000:—. Bertil Svensson 
300:—. Miroslav Karela 250:—. 
Leif Hansson 125:—. Förslaget 
förhandsbelönat med 25:—. Stig 
Pettersson 100:—. Stig Andersson 
75:—. 

TV:S VERKSTAD I NORRKÖ
PING (NG): Solve Jansson 325: — 
(två förslag). Eva Svensson 125: —. 

ÖSTERSUNDSFABRIKEN: Per 
Wikén 1 500:— för förslag till lå
da att användas till cutter för av-

Erik Lundh (t d MO/Ml/Vt 732) gratulera* av IM/VA Henry Rangmsr ti l l on be
löning på 2 500 kronor lör tre förslag. Han lämnade In dem strax före sin 
pensionering den 1 november 1972. 

skiljande av trådklipp från mot
stånd och dioder. Torbjörn Svens
son, Alvar Eliasson och Gunnar 
Eriksson 1 350:— (delat). Per Wi
ken 965:—. Axel Pettersson 
500:—. Torgny Jönsson 350:—. 
Elisabeth Asplund 350:—. Sverre 
Eriksson 200:—. Agneta Carlsson 
och Ingrid Mattsson 200:— (delat). 
Anita Bad 125:—. Örjan Eriksson 
125:—. Bengt Fridström 125:—. 
Birgit Eriksson 100:—. Ingrid 
Mattsson 75:—. Kent Zidén 75:—. 

PITEAFABRIKEN: Tommy San-
fridsson 450:—. Roger Johansson 
och Roland Wikström 300:— (de
lat). Roland Nilsson och Arne 

Berglund 300:— (delat). Kristina 
Andersson och Siv Burman 200; — 
(delat). Jonas Johansson 150:—. 
Hans Häggström 125:—. 

HUDIKSVALLSFABRIKEN: Six
ten Sjöblom 1 000:— för förslag 
avseende säkerhetsutrustning vid 
al-pressen. Torolf Nordin 500:—. 
Enar Holmstedt 500:—. Gustav 
Högdahl 400:—. Ture Vildand 
575:—(tvåförslag) .Jan-Erik Gran-
vik 250:—. Sven-Erik Francis 
250:—. Olov Ahlberg 200:—. Vilho 
Isomäki 150:—. Kenneth Jonsson 
och Kjell Hedman 150:— (delat). 
Edvin Englin 125:—. Kerstin Jons
son och Eivor Melin 125:— (de
lat). Uno Lindh 75:—. 

Även de "vuxna" barnen fick tillfälle att slå på Plnatan. 

F ru Rafaela Zamora har arbetat på TI M sedan 1963 och Sr därmed en av 
de äldsta i tjänst i fabriken. Det i r släktingar som begrundar hennes 
arbete. 



Julfesten 
hos TIM i 

Tlalnepantla 
För andra året i rad ordnades julfest för an
ställda samt anhöriga i Ericssonskoncernens 
nya fabrik i Tlalnepantla, Mexiko. Peter Rune
borg har sänt KONTAKTEN bilder och text 
om festen som visades ett fantastiskt intresse 
med mer än tusentalet deltagare. 

Maria Velasques visar sin arbetsplats på telefonlinan för mamma och syskon. 

Det digra programmet börja
de 8 på morgonen med tack
sägelsemässa, där ca 400 per
soner deltog. Efter denna 
följde frukost och när man 
serverat alla visade det sig att 
man utspisat mer än 1000 
personer. 

Direkt på frukosten följde 
sångtävlingen, där förmågor 
från olika avdelningar inom 
TIM ställde upp. De ackom-
pangerades av en orkester på 
åtta man. Utom programmet 
deltog även folkdansgrupper 
samt några som deklamerade 
dikter. Två svenskar fick den 

stora äran att sitta med i ju
ryn nämligen Björn Assars-
son och Karl-Erik Eriksson. 

När så priserna hade delats 
ut i sångtävlingen vidtog 
rundvandring i fabriken. De 
anställda fick tillfälle att för 
sina anhöriga visa sina ar
betsplatser. På vissa avdel
ningar hade man placerat 
några flickor som satt och ut
förde det dagliga arbetet så 
att man kunde få en bättre 
inblick i hur arbetet gick till. 
På avdelningen för slutmon
tering av PABX hade man 
ställt upp olika typer av väx-

Nu gillar det att träffa Pinatan 

. . s i har Pinatan gitt sönder och det gillar att f i tag pi några karameller. 

lar där man visade slutresul
tatet av kabelsyningen samt 
förbindningen av reläsatserna. 

Samtidigt med rundvand
ringen i fabriken fick barnen 
slå på pinatan. Pinatan, som 
kan föreställa en människa 
eller djur av papp, innehåller 
karameller. Den hängs upp i 
ett rep som går att dra upp 
och ned. Sedan utrustas ett 
av barnen med en pinne och 
skall med denna försöka slå 
sönder pinatan. När så flera 
barn har försökt går den till 
slut sönder och då kastar sig 
barnen över karamellerna som 

trillar ut ur pihatan. Se bil
derna nedan! 

Vid ett-tiden intogs matsa
len av orkester "moderno" 
som spelade upp till dans. 
Man kunde då märka att de 
äldre samt barn som varit 
med på morgonen höll på att 
ersättas av ungdom. Vid tre
tiden gjorde man avbrott för 
den typiska mexikanska lun
chen bestående av Barbacoa, 
Carnitas, Chicharrones samt 
ensalada. Efter lunch trädde 
en ny orkester i aktion, för 
att spela musik "Tropical". 
Så fortsatte dansen till 8 på 
kvällen. 

Det som göms i snö... 
blir vinterns tema för kampanjen Häll Sverige 
Rent. Liksom förra vintern vänder man sig sär
skilt till vintersportare, vägtrafikanter och för
skolebarn. Affischer, vykort, dekaler och skräp
påsar ska påminna allmänheten att inte skräpa 
ned. Det finns särskilt material för barnstugor 
och skolor. För att undersöka effekten av kam
panjen görs mätningar längs vägarna. LM: are: 
hjälp till att hålla Sverige rent! ! 

HÅLL SVERIGE RENT 



Rymdkontrakt till LME 
Telefonaktiebolaget L M Erics
son har inom ramen för före
tagets medlemskap i det eu
ropeiska rymdkonsortiet Står 
fått sitt första större rymd
kontrakt från ESRO. 

Kontraktet är värt drygt tre mil
joner kronor och omfattar konstruk
tion, tillverkning och montering av 
antennsystemet för en geostationär 

vetenskaplig satellit som ESRO av
ser att placera i rymden 1976. L M 
Ericssons uppdrag innefattar såväl 
mikrovågsantenn som VHF-antenn 
för satelliten. 

Star-konsortiet, i vilket L M Erics
son är den enda svenska medlemmen, 
består av tio större europeiska före
tag verksamma inom rymdsektorn. 
Ytterligare fem företag kommer att 
engageras i det aktuella arbetet på 
den nya ESRO-satelliten. 

MEXIKO: 

Elektroniskt styrt landsväxelsystem 
Telefonaktiebolaget L M Erics
son har fått beställningar på 
ett nytt elektroniskt styrt 
landsväxelsystem från den 
mexikanska teleförvaltningen 
Teléfonos de Mexico. Order-
summan motsvarar ca 14 miljo
ner kronor. 

Under 1973 och 1974 kommer i me
deltal en växel per vecka av den nya 
typen att sättas i drift i Mexiko. 

Den nya automatiska telefonväxeln 
är speciellt framtagen med tanke på 
den genomgripande automatisering 

av landsbygdens telefonnät som är 
aktuell i många länder, inte minst i 
Latinamerika. Grundutvecklingen av 
systemet har skett i samarbete 
mellan moderbolaget och A/S Elek
trisk Bureau, som är Ericsonkoncer
nens norska dotterbolag. 

Utbyggnadstakten av Mexikos tele
fonnät är mycket hög. Den årliga 
tillväxten, som de senaste åren varit 
ca 14 % per år, är en av de högsta i 
världen och den högsta i Latinameri
ka. 

KATRINE
HOLMSVERK
STADENS 
LUCIA 
KAARINA 
TUOMINIEMI 
MED SINA 
TÄRNOR 

•k 

Se även 

sista sidan! 

SKV:s "25-åringar ?? 

Sieverts Kabelverk har under 1972 t i l ldelat 35 personer 25-årsgrati-
f ikat ion. Av VD erhåller vederbörande den dag 25 års anställning upp
nås det belopp som gäller inom LM-koncernen (dvs 750 k r ) . 

Björk Gustav 
Carles Gösta 
Christiansen Börge 
Christianson Sven 
Edberg Gunnar 
Ekström Nils 
Forsberg Karl 
Forsell Harald 
Afrölander Arne 
Gamrell Zera 
Grip Bo 
Gustafsson Margareta 
Hansson Hans-Olof 
Johansson David 
Johansson Karl-Erik 
Kallend Adolf 
Kamholt Lennart 
Krantz Reinhold 

Larsson Georg 
Larsson Sigurd 
Lindahl Rune 
Lindgren Folke 
Lindström Ingvar 
Lindvall Kerstin 
Mattisson Olle 
Nordström Bruno 
Ohlsson Bror 
Pedersen Jörgen 
Reinson Albert 
Stenström Knut 
Svensson Börje 
Törnsten Ivar 
Wallgren Åke 
Vamour Georges 
Österlund Bertil 

BRONSPLAKETT-
UTDELNINGEN 

Bronsplakettörer (rån Katrineholmsverkstaden, Överst se» frän vinster: fru Agda Andersson, fm 
Elsa Åberg, fröken Nelly Johansson, förman Göte Eriksson, fröken Astrid Johansson, fru Viola 
Axlund samt KHC Bertil Fagerholt. Samtliga plakettörer är från Vt 52. 

Nedre bilden visar från vinster: KHC Fagerholt med assisterande ingenjör Sven Jönsson samt 
plakettörerna verkmästare Eric Aström och förman Rune Nilsson, båda på Vt 51. 

Förteckningen över 1972 års brons-
plakettörer som var införd på sidan 
8 i förra numret av KONTAKTEN 
skall kompletteras med herr Nils 
Andersson från KA/Vt 907. I och med 
detta steg antalet "25-åringar" till 
287 och sju fler än under 1971. To
talt har sedan starten 1941 utdelats 
3 373 plaketter. 

Några andra korrigeringar kan gö
ras i förteckningen och det gäller 
Harald Nilsson och Uno Svensson som 
arbetar i Vedeby och inte vid KA. 
Tore Eriksson har beteckningen SÖ/ 
Vs. F 94 skall stå för Per Gustavs
son, Vt 66 för Signar Jansson, Vt 94 
för Melker Olsson och Vt 62 för Knut 
Persson. Samtliga hör till SÖ-fabri
ken. 

VD Björn Lundvall assisterad av 
LME/DK Nils Svensson skötte utdel
ningen till moderbolagets anställda 
inom stockholmsområdet genom att 
söka upp de anställda på deras ar
betsplatser. 

I Karlskrona uppsökte disp Gösta 
Larsson åtföljd av ingenjörerna Vic
tor Sjöberg och Gösta Ed de anställ
da. På kvällen gavs supé för plakettö
rerna på restaurang Krutviken. 

Äldst vid KA var fru Asta Linden, 
Vt 958, född 1906, och yngst fru 

Ingegärd Pettersson, Vt 959, 41 år 
gammal. 

I Söderhamn skedde utdelningen i 
SÖ:s lilla matsal av disponent Uno 
Erling assisterad av vederbörande 
plakettörs närmaste chef. Erik Löf 
från Vt 62 med födelseåret 1907 var 
äldst i SÖ och yngst var Tore Eriks
son, Vs, född i slutet av 1928. 

I Katrineholm belönades 19 anställ
da av disponent Bertil Fagerholt. 
Middag serverades på kvällen i KH:s 
egen matsal. Fru Märta Andersson, 
Vt 55, var med födelseåret 1908 nes
torn och Einar Johansson, Vkt, född 
1931 junioren i församlingen. 

Dotterbolaget RIFA:s "25-åringar" 
tog emot plaketterna av LME:s tek
niske direktör Christian Jacobaeus 
vid en ceremoni i Bromma. 

Hos LM Ericsson Telemateriel AB 
(LMS) samlades samtliga plakettö
rer på bolagets huvudkontor i Boll
mora där LMS VD Per-Bertil Jan
son delade ut förtjänsttecknet. 

Sievert Kabelverk AB (SKV) sam
lar inte medarbetare med 25 tjänste
år för en gemensam utdelning en 
gång om året utan belönar var och 
en den dag de varit anställda i 25 år 
med 750 kronor (varav 250 går bort 
i skatt). Namnen på SKV:s jubilarer 
återfinns i en separat ruta på den här 
sidan. 

Bilden till vinster: chefen för KA» datasnliggnlng Gösta Fehrm får j>ln plak.tt av disponent 
Gösta Larsson. På bilden till höger år det herr Göte Brimstedts tur att få utmärkelsen. 



Plakettörer fr v: ingenjör Arnold Prtuhka, MI/BmdC, herr Georg Larsson, Ml/Bpo, fru 
Gulli Jartegen, Ml/Bnd, samt ingenjör Rudolf Wickman, MI/BeaC. Arbetsplatsen är 
VH32. 

Fru Karin WlhnWad, PR1/X/Hka. 

2=£ 
Fru Ma| Olsson, VH 36/Fal. 

Herr Tage K Karlsson på LME:s central
lager avd 395 i Flemingsberg. 

Ingeniör Göta Westbom, AG/Dh/Alr. 
Ingenjör Rune Lundström, G/XknC, I Boll-

På Avdelningen för Inatanatton och underhill I örnsberg (PJ) fick Ingenjör Per-Birger 
Kalldin, X/IA (t h) och förman Carl-Otto Eriksson, X/lur, bronsplaketter. 

Bland Gröndalverkstadens 13 plakettörer återfinns har fr v herr Nils Johansson, Vt 566, 
herr Nils Falkenstedt, Vt 566, samt herr Evert Ericsson, Vt 562. 

Bilderna på den här sidan togs 
tisdagen den 19 december när 
VD Björn Lundvall assisterad 
av DK Nils Svensson delade 
ut plaketter och gratifikatio
ner vid telekabeldivisionen i 
Älvsjö, G-divisionen i Bollmo
ra, kontoren VH 32, VH 36, 
ÄG, GF, PR och PJ samt 
Gröndalsverkstaden. 

På sidorna 8 och 9 visas bil
der från utdelningen onsda
gen den 20 december vid HF 
och TN samt plakettmiddagen 
i HF:s nya matsalar. 

Samtliga foton har tagits 
av Karl-Evert Eklund, LME/ 

Några av Telekabeldivisionen» plakettörer: överst fr v S M fru Vera tlnd, Ea, direktör 
Gösta Mattsson, KVC, ingenjör Jan-Erik Nilsson, TkC, ingenjör Karl-Arne Thorsson, Tu, 
samt fru Margareta Thunberg, Fls; nederst fr v återfinns ingenjör Idon Pettersson, VIC, 
förman Gregor Pärlemvr. Vt 48. förman Bertil Richardsson. Vt 38. samt fröken Svea 



Herr Tore Ryberg, LME/HF/Rv, får aina utmärkelser av tekn dr Marcus Wallenberg. Fru Gärd 
Görsun (I mitten), LME/HF/Pu, försåg utdelarna med rätt LME-gåva i rattan tid. 

Fru Ulla Akerhielm, LME/HF/RA, hade samma uppgift som fru 
Görsun (ovan). Guldmedaljerna i miniatyr är tillsammans med 
guldklockorna, guldarmbanden och plånböckerna utlagda på ett 
bord täckt med grön pläd framför trappan upp till Gyllne Salen. 

Foto: Ragnar Holmqvist, Svenskt Fotoreportage. 

Fru Gunborg Husa på Tellusverkstadens mönsterkortstillverkning 
har "J.itgjort 36 år och 8 månader hos LME. 
Wallenberg tackar henne för lång och trogen 

Tekn dr Marcus 
tjänst. 

Ingenjör John Moberg 
från SKV i Falun tackas 
av VD Björn Lundvall 
vid utdelningen. «•"» ér sedan herr S L T S L E * '" a v m ^ l j ö r e r n a ,ö ' 

Från r^erbolaget LMS 
komme. civilingenjör 
Sture Hjelm, HK/MkC. 
Det är fru Patricia 
Lundvall (maka till vår 
VD) som fäster medal
jen på kavajsiaget. 

Från LME:s fabrik i Östersund kom
mer ingenjör Rune Lundgren. VD 
Björn Lundvall delade ut förtjänst
tecknet. 

överingenjör Thorsten Langa, Mö MI/VC, under ut
delningen som verkställdes av VD Björn Lundvall. 

Förman Thorsten Bystedt på LME/PR2/X Ixf får guld
medaljen påsatt av fru Blanche Söderman (maka till 
styrelseledamot dir Wilhelm Söderman). 

Tekn dr Christian Jacobaaus, LME/TD, läste upp 
namnen på årets medaljörer när det var tid för dem 
att hämta sina utmärkelser. 

Efter utdelningen tittar fru Elsa Borg
ström mera noggrant på maken Tores 
medalj. Ingenjör Borgström arbetar på 
RIFAs Bollmora-avdelning. 
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LME:s personaldirektör Nils Svensson 
hörde till årets plakettörer. Chefen fick 
en grann blombukett av sin sekreterare 
fru Ulla Berg I samband med utdel
ningen. 

Har ses 12 av Tellusverkstadens 13 bronsplakettörer. Saknas gör 
herr Bertil Bäcklund, Vt 742, som fyllde 50 år samma dag utdel
ningen skedde. Från vänster står fru Lilly Eriksson, Vt 748, hen 
Bertil Axelsson, Vt 788, herr Helmer Härdin, Vt 742, herr Arnold 
Erevill, Vt 769, herr Börje Gelius, Vt 741, förman Martin Anders

son, Vt 765, ingenjör Jan Brodd, TVks, herr AH WIeselgren, Vt 
742, ingenjör Bertil Nyström, TVki, ingenjör Charles Wodsten, 
TVr, ingenjör Arthur Ernstson, TVks, samt herr Nils Andersson, 
Vt 741. En bild från middagen I LME HF:s mal 

salar. Byggchefen Roger Roald förde av
delningen ende "25-åring" fru Linnea 
Widlund till bordet. 

Plakettörarna heter Ir h herr Harald Hlllesöy, TN/T/Fe, fru W«n-
da Caldinger, TN/T/Foe, samt fru Svea Abom, SA/T/Fre. 

Fr h: herr Gunnar Dahlberg, Vt 80, herr Gösta Gustavsson samt 
herr Gunnar Gunnarsson, både Vt 66, herr Tage Fredriksson, 
Vt 25, och herr Åke Andersson, Vt 22. Samtliga på LME/HF. 

Fru Signe Persson, HF/V/Pdk, och herr 
Sten Bramsten, HF/V/Pel. 

Tre plakettörer: f r v ingenjör 
Carl-Johan Gustafson, TNT Kz, 
herr Herberts Zalitis, TN/T/Kbd, 
samt ingenjör Eldor Lalkre, TN/ 
T/Kbg. Övriga är åskådare. 

Specialarrangemang på LME/HF/ k 
Vt 17 för förman Lennart Hell- r 

berg och fru Anna Joandi. 

Herr Georg Gehlln pA LME/ 
HF:s vårmecentral. 



Ingenjör Henrik Johansson, LME/HF/X/ Fr h ses två plakettörer på LME/HF/Vt 
OnC, plakettör. Hans chef, övering Hans 
Augustinsson, X/OC, bredvid honom. 

27 herrar Arturs Grinberg och Stig Blom. 
VO Björn Lundvall tackar Grinberg me
dan Blom får penninggratifikationen av 
DK Nils Svensson. Ingenör Anders 
Broms, V/TpC, följer intresserat med. 

Herr Holger Allerdahl (t h), LME/HF/ 
t f e c , och herr Erik Agedal, LME/HF/ 

Tre plakettörer från LME/HF» snickeri: 
fr h herr Nils Larnefeldt, herr Gösta Eg-
nell och herr Gunnar Figren. 

Ett par LME-tjänstemän med 25 anställ
ningsår fr h ingenjör Rudolf Nordström, 
HF/Mev, och ingenör Rune Persson, 
VH36/Uei. 

De här plakettörerna hör hemma på 
LME/HF/Vt 15 och är fr v förman Sven 
Hemblad, herr Adolf Möller samt Gun
nar Svensson. OK Nils Svensson står 
längst t h. 

MIDDAGEN 
i LME/HF: s övre söd
ra matsal för närmare 
300 LiM-are med VD 
Björn Lundvall i spetsen 
för direktionen blev 
verkligt trivsam med 
god mat, ett lättförstå
eligt och okonventio
nellt tal av VD och ett 
elegant humoristiskt 
dito av plakettören 
ingenjör Nils-Åke Åkes
son, G/XA i Bollmora. 

Middagen började 
med "sandvikare" och 
snaps därtill för dem 
som så ville, fortsatte 
med en vällagad kalv
filé Oscar som sköljdes 
ned med ett utsökt gott 
rödvin i U-kronorsklas-
sen — Chateau de Lau-
rets, årgång 1967. Milt, 
runt, rekommendabelt. 
Vidare avnjöts frukt
tårta och därefter kaffe 
eller te med konjak el
ler likör som avec. 

Och talen var som 
sagt av klass — bland 
de bästa som hållits på 
en bronsplakettmiddag 
enligt expertisen. 

— Det är viktigt, att 
vi bevarar andan från 
det lilla företaget LME, 
så vi slipper byråkratin 
och inte krånglar till 
tillvaron för varandra. 
Innehållet i kostymen 
— dvs människan — är 
det viktigaste, sade bl a 
VD Lundvall. 

KONTAKTEN-repor-
tern som till bordsgran
nar hade plakettörer 
från förråd och tran
sportavdelningar kan 
garantera att hans ord 
förstods och värderades 
av de anställda oavsett 
vad de jobbade med in
om företaget. 

Applåderna som följ
de saknade helt artig
hetens matta anslag. 
Det var liv och värme i 
handflatornas smatter. 

Plakettörernas tack 
framfört av ingenjör 
Åkesson på G-divisio
nen blev bara en me-

L M Ericssans VD Björn Lundvall noll ett mycket upp
skattat tal t i l l plakettörerna vid middagen i LME/HF- .s 
övre norra matsa l . 

ning gammal när förs
ta skrattet porlade 
fram. Han inledde så 
här: 

— 25 år hos LM, det 
låter som en boktitel. 
(Göran Palms bok he
ter som de flesta väl 
vet "Ett år på LM" — 
se f ö recension på sidan 
11) 

"Vi har alltid varit 
mycket demokratiska 
inom LME, ty det är 
'väljarna' som bestäm
mer hur systemet skall 
byggas upp" och "att 
telefonapparater nume
ra ej är viktigaste pro

dukten, utan i stället 
system av olika slag, in
nebär inte att vi bör by
ta namn till 'Systembo
laget' " var ett par av 
många "tekniska" lustig
heter som hörbart roa
de åhörarna. 

Musik och sång bjöds 
det också på. Det var 
LM-orkestern "still go-
ing strong", och de 
pigga unga sångarna 

Nordström och 
Eriksson från 

som ackompan-
sig själva på 

Roger 
Thord 
X/Bst 
jerade 
gitarr. 

Bend 

Roger Nord
ström och 
Thord Eriks
son från 
LME/X/Bst. 

På lackeringen (LME/HF/ 
Vt 18) arbetar fr h "25-
åringarna" herr Holger 
Härdin, herr Peter Poulsen 
samt fru Adele Parn. 

Fr h ses herr Henning 
Johansson och förman 
Ants Kerem och båda 
är plakettörer på LME/ 
HF/Vt 16. Damerna 
som tittar på heter fru 
Linnea Huikko och fru 
Karin Lidebrandt. 

Från LME/HF/Vt 39: fr h herr Edvin Alros, herr Folke Andersson, herr Augusts Sau-
sins samt fru Johanna Speek. Samtliga plakettörer. Längst t v står verkstadschef 
Sture Edsman. 
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"Ett år på LM": 

Sveriges Radio intresserar sig en hel del för Göran Palms skildring, av 
LM och sammanförde författaren (t v) och stf verkstadschef Torsten 
Wahlberg i början av januari. Resultatet av hoptussningen redovisas 
under programpunkten "Mötet" i TV2. 

EN DIKTARE 
VARSNAR 
VERKLIGHETEN 

Recension av BERT EKSTRAND 

I förordet till boken "Ett år på LM" konstate
rar Göran Palm, att han inte har några illusio
ner om att kunna åstadkomma en tillräckligt 
mångsidig verklighetsbeskrivning beroende på 
bl a egna sociala fördomar och ideologiska ut
gångspunkt som socialist. Och med "socialist" 
menar Göran Palm en person som vill återförena 
kapital och arbete genom att ge dem som pro
ducerar makten över produktionen. 

Denna renhåriga deklaration om sin egen 
ofullkomlighet att prestera ett opus med ob
jektivitet och vidhängande sans och måtta i 
bedömningarna bör man i allra högsta grad ha 
i åtanke, när man läser boken. 

Någon verklighetsbeskriv
ning av förhållandena inom 
LME:s verkstadssida får man 
alltså inte i "Et t år hos LM". 
Däremot en god bild av en 
världsfrånvänd teoretiker på 
den socialistiska vänsterkan
ten, som i sitt möte med 
den svenske arbetaren och hans 
arbetsplats tvingas omvärde
ra alltför mycket av djupt ro
tade fördomar för att det 
skall vara hälsosamt för sin
nesfriden. Boken präglas av 
detta kaos i författarens tan
kebanor. Och jag kan inte tän
ka mig annat än att just detta 
är avsikten; det som hände 
Göran Palm, när han tog ste
get från att uppleva en sam
hällsklass utifrån till att dela 
dess villkor. 

LME:s fabrik utgör för för
fattaren-socialisten en slump
vis vald arena, där dessa för 
honom så okända varelser rör 
sig, tänker och talar, "knegar" 
med och utan ackord i jobb som 
oftast är ointressanta och på 
sina ställen t o m övervakade 
av basar i burar med tittvän
liga fönster. 

Här upptäcker han att 
kroppsarbetaren är en män
niska med egen personlighet, 
egen vilja och förmåga att kun
na tänka självständigt. Göran 
Palm tvingas konstatera, att 
vill man komma riktigt långt 
bort från revolutionen skall 
man ta jobb hos LM Ericsson 
i Midsommarkransen — där de 

fördomsskapande murarna 
mellan honom och jobbarna ra
serades. 

— De flesta jag råkade på 
LM var — i olika proportio
ner — utåtriktade och inåt
vända, praktiskt lagda och 
teoretiskt lagda, precis som 
folk är mest, skriver Göran 
Palm. Denna självklarhet 
upphöjer han till en märklig 
slutsats i kapitlet om "För
domar". Liknande truismer 
finns det gott om i boken 
och det gör att många säkert 
med mig vill riva i med "nå 'n 
dj-a gräns får det vara på 
naiviteten"! 

J ag vet att Göran Palm in
te är så naiv, varför slutsat
sen blir en medveten vinkling 
för att störa och irritera läsa
rens intellekt och göra arbetare 
alla kategorier (alltså även 
de inom kontorssidan) upp
rörda och förbannade, allt till 
glädje för en debatt. Och det 
har ju i viss mån Göran Palm 
lyckats med! 

Jag ser alltså Göran Palm 
som i första hand författare i 
andra som social kämpe. Där
för kan jag glädja mig åt hans 
språkdräkt som känns skönt 
lättpåtagbar och som måste 
passa även människor med få 
lästa bokmetrar bakom sig. 

Det är speciellt i person
porträtten man observerar 
hans förmåga att formulera 
sig i pricksäkra analyser som 
kan vara ganska ironiska 

FÖRFATTAREN 

GÖRAN PALM 
arbetade ett år (april 70 
— april 71) på Vt 36 hos 
LME i Midsommarkransen 
med att löda, klippa till 
kraftskenor, montera an
slutningsdon och knacka 
ner styrskenor i telefon
stativ. En ihållande skriv
kramp och en politisk bak-
smälla tvingade ut honom 
på arbetsmarknaden — han 
behövde pengar till hyran 
och han ville ha något att 
göra. Efter ett halvt år 
kände Palm sig så pass 
pigg att tanken på att skri
va en bok inställde sig. I 
lönndom förde han dagbok, 
på LME:s toaletter (enligt 
honom själv), läste LME:s 
olika skrifter och samta
lade med arbetare som 
slumpen eller arbetet för
de i hans väg. Resultatet 
"Et t år på L M " dök upp 
på bokhandelsdiskarna i 
god tid före julens bok-
rusch. 

Ytterligare läsning om 
LM bjuds vi på under 1973. 
Palm har aviserat en del 
II som bl a skall behandla 
fackets agerande på HF 

men aldrig elaka. Kapitlet om 
Svensson — som var alltför 
lätt att identifiera — utgör 
därvid en pärla bland flera 
med fin lyster. 

De här reflexionerna kring 
"Et t år på LM" tar inte upp de 
mer eller mindre påtagliga 
missförhållanden som onekli
gen existerar inom ett så stort 
bolag som LME. Inte heller 
går jag till "räfst och rätta
t ing" med Göran Palm för 
hans bevisligen otaliga miss
uppfattningar, rena felaktig
heter och absurditeter om fö
retaget och dess skötsel som 
fläckar ner många av bokens 
183 textsidor. Det finns kan
ske större anledning att göra 
detta när del II utkommer. 
Enligt löfte i bokens inled
ning skall det ske nu under 
våren. 

SA HÄR FIRAR LME JUL 
ISOLIGA AUSTRALIEN. 
Varje år har man som tradition att arrangera en julfest 
för barn vid L M Ericssons dotterbolag EPA i Broad-
meadows i Melbourne. 

Julen 1972 kom 3 000 barn tillsammans med tusentalet 
föräldrar till kalaset vars toppunkt är att hälsa jultom
ten välkommen. 

Som framgår av bilden anlände jultomten den här 
gången i en diligens, som hade hyrts för ändamålet. Kus
ken i kläder från 1870-talet heter Ben Hall och är en kän
dis i Australien. Han är nämligen sonson till den legenda
riske busen rangern Ben Hall, som hängdes 1890. Bush 
ranger är det australiska uttrycket för bandit. 

Diligensen är en autentisk kopia av de diligenser som 
under den stora guldrushens dagar för 100 år sedan för
de guldgrävare från Melbourne upp till guldfälten vid 
Bendigo och Ballarat. En resa på drygt 15 svenska mil , 
som tog ca tre dygn. 

Tidigare år har jultomten anlänt till Broadmeadows 
med bl a helikopter, brandbil och per kamel. 

OS-FABRIKEN: 

Farväl 
Wegephone 
Tillverkningen av den 
högtalande telefonen 
Wegephone, som pågått 
vid ÖS sedan 1967 efter 
att ha tagits över från 
Gyllings, är nu avslutad. 

I december kontrollerade 
televerket det sista partiet 
telefoner och i OS har man nu 
en blandad känsla av saknad 
och lättnad. Saknad känner 
man därför att en produkt, 
som gav arbete åt ett antal 
människor, försvinner och lätt
nad därför att tillverkningen 
inte alltid varit problemfri. 

' 'Begravningsentreprenören" 
OS/VtaC Rune Cannerström 
uppger att innebörden av ap
paratens sista suck "Sörjen 
ej . . . jag kommer snart till
baka" står klar för alla som 
på något sätt deltagit i till
verkningen, men lokalredak
tionen kan, även om det är 

fel, inte tolka det på annat 
sätt än en förhoppning om 
återuppståndelse. 

På bilden ses från vänster OS/ 
VkC Gunnar Svennenfors, förman 
Lars Lundberg och OS/VtaC Ru
ne Cannerström. 

Lars E 

• NY RESERÄKNINGSBLAN
KETT (F 4650 m) skall användas 
under 1973 hos LME. Den gamla 
typen duger alltså inte. 

I I 
RÄTTELSER | 

• I kontakten 10/72 är det gd \ 
' Per 0vregård från televerket i . 
| Norge som sitter längst t v på I 
. fotot från Arjeplog (sid 2). I \ 
' samma nummer stavades "Me-
| gahertz" med enbart z på slu- I 

tet och det var galet. 
I 12/13 fick överingenjör Ba- . 

| ger ömsom heta Rolf ömsom I 
• Olof. DtV Olof Bager var det i 
I som fick den förnämliga SIS ' 
| guldmedalj .(sid 4). 

L I 
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SO-FABRIKEN: 

Stor uppslutning vid korpklubbens höstträff 
Höstträffen som för korp
klubben vid Söderhamns-
fabriken kördes för fem
te året i rad lockade 150 
trogna och entusiastiska 
korpidrottare till en triv
sam helafton i LM:s 
matsal vilken var pryd
ligt dukad för den stora 
festen. 

Ordf E Nyman hälsade samtliga 
närvarande välkomna och passade 
på att presentera Söderhamnskor
pens nye förbundsbas Tage Er
landsson välkommen till LM-
korpens höstträff. 

Höstträffen är en avslutning på 
sommarsäsongen och en upptakt 
för vintersäsongen. 

Fotbollen har haft fina fram
gångar. I årets stadskorp segrade 
LME lag 1 i högsta elitgruppen. 
Lag 2 delade andra platsen i grupp 
3. 

I den interna avdelningsfotbol
len segrade Kontoret i cupfinalen 
mot Vt 63. 

Avdelningsserien vann Vt 66 
ev-ed Kontoret på andra plats. 
i Orienterarna har som vanligt 
kört många tävlingar bland an
nat mot IBM-Stockholm, en del 
Hälsingeföretag samt de vanliga 
KM-en, dag, natt och långloppet 
som samlade 28 startande — ett 
verkligt konditionslopp för korp-

«nterarna. Grabbar som efter 
ygt 3,5 timmar kommer i mål 

med ett leende på läpparna och 
spänst i steget efter att ha hittat 
alla kontrollerna, är värda ett 
extra hurra. 

Kvällens höjdpunkt blev givet
vis den film som Lasse Persson 
spelat in för korpklubbens räkning 
i samband med SÖ-fabrikens 25 
årsjubileum — fotbollsmatchen 

överst: segrande lag I SÖ:s avdelnlngssserie i fotboll, 
kontorets lag som vann cupfotbollen. 

Vt66. Nederst: 

mellan damerna och gubbarna. Da
merna jublade i högan sky när 
man nu på vita duken blev över
bevisade om påtalade proffstakter 
i fotboll. Här fick man också se, 
hur man med elegans, finess och 
kraft besegrade ett prominent till 
tänderna vältrimmat herrlag; da
merna bokstavligt talat spelade 
skjortan av gubbarna, ännu sak
nas en skjorta. 

Kvällen avslutades med utdel
ning av priser till de aktiva som-
maridrottarna från välfyllda pris
bord. De aktiva inom styrelsen 
uppvaktades med blommor från 
korpmedlemmarna. 

Kaffe och bingo fick till slut av
runda en trivsam höstträff. 

BAM 

I PENSION 

Forts från l:a sidan. 

Ljus- och ljudproblemen 
har ägnats speciell omtanke 
och personalutrymmena är 

rfHB tillgodosedda . I den nya 
idbriken finns til lgång till 
motionshall, herr- och dam
bastu samt klubbrum . Utan
för byggnaden finns ordent
lig parkeringsplats med mo-

< ) r v ä r m a r e för varje bil. Till 
nmaren kommer fotbollen 

tt rulla på en egen fotbolls
plan. 

Företaget är ett helägt dot
terbolag till Sieverts Kabel-
verk som ingår i LM Erics 
sonkoncernen . 

Bolaget bildades i Stock
holm år 1959 och startade 
kort därefter tillverkning i 
Bålsta . År 1964 omlokalisera-
des företaget till Nyköping 
där man övertog bomullsspin
neriet Periodens lokaler . Fö 
retaget utvecklades under 
1960-talet till Skandinaviens 
ledande på fästelement tack 
vare de uppfinningar som di
rektör Thorsman gjorde och 
på vilka företagets fram-

fång baserats . Företaget sål-
es 1970 till Sieverts Kabel

verk då direktör Thorsman 
vil le få möjlighet att helt 
ägna sig åt produktutveckling. 
Företaget har under tiden i 
LM Ericssons ägo utvecklats 
på s a m m a gynnsamma sätt 
som tidigare och företagets 
framtidsutsikter bedöms som 
ljusa. 

Huvudkontor och produktion 
är helt förlagd till Nyköping. 
Försäljningen i Sverige sker 
över grossister. Företaget har 
försäljningskonsulenter pla
cerade på olika distrikt . Kon
sulenternas huvudsakliga ar

betsuppgifter går ut på att in
formera de slutliga förbrukar
na om Thorsmans produkter. 

Försäljningen på export
marknaderna sker via egna 
försäljningskontor i Danmark, 
Norge, Finland, England, Ir
land samt genom egna bo
lag i Frankrike och Tyskland , 
övr ig exportförsäljning går 
över agenter. 

Tillverkningen kan delas 
upp i tre olika produktgrupper 
efter användningsområden: 

• Fäste lement , t ex plugg, 
k lämmer och installations
band 

• Dosor för elinstallationer 
i väggar och tak 

• Ellist för utanpåliggande 
installation . 

Förutom denna tillverkning 
framställes andra specialpro
dukter för det elektroteknis-
ka området exempelvis elbox, 
skalningstång och toppkläm
ma. 

Utveckling av nya produkter 
sker dels på egen utvecklings
avdelning och dels v ia samar
bete med Thorsman-Labora-
toriet, som ägs av direktör 
Thorsman . 

Företaget sysselsätter to
talt 150 personer, varav på 
exportmarknaderna ca trettio. 

1972 års omsättning beräk
nas överstiga 18 milj kronor. 
Ca 45 % av försäljningen går 
på export . 

Företaget satsar på en per-
sonalvänTig miljö . För rekrea
tionsändamål finns inom före
taget egen tennisbana, bad-
mmtonplan, bordtennislokal 
och fotbollsplan samt såväl 
herr- som dambastu. Matsal 
och klubbrum finns också till
gängliga för de anställda. 

Företaget har t i l l sammans 
med en grupp andra Nykö
pingsföretag startat en före
tagsläkarstation . 

Företaget har sedan flera 

irådsgrupper 
tällda delta-

år tillbaka sami 
där samtl iga anställda 
ger. Sammankomster hålles 
minst två gånger per år och 
sker på arbetstid . Denna 
samrådsverksamhet bedömes 
som mycket värdefull av både 
de anställda och företagsled
ningen . 

LME/RY: 

Insamling 
till Björn 
Gillberg 

Personalen hos L M E / R Y över
sänder i dagarna ett belopp 
på närmare 1 100 kr t i l l B jörn 
Gil lbergs forskning. Pr imus 
motor bakom insamlingen har 
var i t Åke Jonasson och han 
berättar att det var i t ett fan
tastiskt stort intresse hos 
många av de anställda. Vi 
jobbar nu själva på en mi l jö 
vänl ig arbetsplats, menar Åke 
Jonasson så de problemen är 
inte näraliggande för oss men 
vad v i tycker är att B jörn 
Gil lbergs agerande i vardags
frågorna om maten, om tvätt
medel och al l t sådant han med 
f r iskt mod ger sig på är värt 
att uppmuntra. 

190 av de anställda har bi
dragit med varierande belopp. 
Högsta beloppet var 150 kro
nor f rån en enskild anstäl ld, 
berättar Åke Jonasson. 

Chefen för Karlskronafabriken 
disponent Erik Olsson gick i pen
sion den 1/12 etter nära « års 
anställningstid. 

Här omnämns anställda inom 
LME-koneernen med minst 25 

! tjänsteår. 

Fru Asta Linden, KA/Vt 58, nyli
gen pensionerad, tick sin brons 
piakett I ar. 

På med BILBALTET 

Den som vill komma ifråga som 
sökande till någon av de annonse
rade tjänsterna anmäler sitt in
tresse till personalfunktionen in
om den egna enheten. Ansökan 
vidarebefordras sedan till den en
het som annonserat. En del plat
ser kan också sökas direkt hos re
spektive enhet. 

• KONSTRUKTÖR till KRETS 
AVDELNINGEN vid ELLEMTEL. 
Några års erfarenhet krävs av 
konstruktion av kretsar för sig-
nalorgan samt god kännedom om 
LME:s och/eller televerkets sig
nalkretsar. Arbetsuppgifter blir 
nykonstruktion och modernise
ring av signalorgan för elektronis
ka telefonväxlar och stationer. 

• MEDARBETARE till LME/X/ 
Td, dvs sektionen för gemensam 
teknik och metodik inom XS-om-
rådet. Arbetsuppgifter: samman
hållande för utredningar om in
formationsbehov för telefonsta
tionssystem som ställer nya krav 
på hantering inom organisationen. 
Erfarenheter från systemkonstruk
tion samt vana vid självständigt 
arbete krävs. Upplysningar: Gö
ran Svensson, X/TdC, tel 08/ 
7193782. 

• MEDARBETARE till KON
STRUKTIONSGRUPPEN, LME/T 
/Kre med examen från tekniskt 
institut eller fackskola — meka-
nist med kunnande och intresse 
inom det elektrotekniska området 
eller elektrotekniker med intresse 
för mekanisk konstruktion. Ar
betsuppgifterna kommer att be
stå i mekanisk konstruktion av 
spänningsomvandlare, i jorden 
nedgrävda förstärkare, stativ samt 
övriga produkter, som ingår i vå
ra teletransmissionsutrustningar. 
Anmälningar: LME/HF/Pa, tel 
7194849. 

• INGENJÖR till LME/V/Bt, 
dvs AVDELNINGEN FÖR PRO
DUKTIONSTEKNIK vid HF, 
med goda kunskaper inom elek
tronikområdet. Arbetsuppgifterna 
består i att i samarbete med 
systemkonstruktörer lösa produk
tionstekniska problem av såväl 
mekanisk som elektromekanisk 
natur. Syftet med arbetet är att 
på ett så tidigt stadium som möj
ligt kunna lägga produktionstek
niska synpunkter på konstruk
tionsarbetet. Upplysningar: V/ 
BtC Rune Erdfelt, tel 719 32 36. 

SÖKANDE t i l l 'tjänsterna anmäler 
sig t i l l LME/HF/Personalavdel-
ningen. tfn 08/719 28 14 eller 08/ 
719 48 49. 

24/11 Fru Asta Linden, KA/Vt 
58. Anställd 1947. Brons: 1972. 
1/12 Disponent Erik Olsson, Karls-
kronäfabriken. Anställd i februari 
1933. Guld: 1970. 

Under de 20 år Erik Olsson ver
kat i KA har expansionen varit 
enorm och under hans ledning 
har KA-fabriken med de efter 
hand tillkomna satelitverkstäder-
na i VE, RY och OM utvecklats 
till den största LM-enheten utan
för Stockholm med idag nära 3 000 
anställda. 
1/1 Emballör Gertrud Klarfeldt, 
HF/Vt 22. Anställd 1945. Brons: 
1970. 
1/1 Städerska Gunhild Lindbom, 
HF/Vt 06. Anställd 1943. Brons: 
1968. 
1/1 Reparatör Erik Sandberg, HF/ 
Vt 27. Anställd 1945. Brons: 1970. 

TACK! 

FÖDELSEDAG 

Boström Nils, TN/Dh/AmbkC 
Brodén Ake, TN/Xgo 
Lindahl Rosa, KA/Vt 62 
Lundin Iris, VH36/Fap 
Olausson Margit, KA/Vt 56 
Olsson Börje, KA/Vt 75 
Skoog Eskil, HF/X/AedC 

ANNAN VÄNLIGHET 

Andersson Sören, HF/Vt 13 
Forsberg Fritz, HF/Vt 32 
Johanesson Birgitta, f d HF/Vt 17 
Linden Asta, KA/Vt 58 
Malmberg Irene, HF/X/Bpd 
Norén Hjalmar, f d HF/X/YA 
Ohlsson Wilhelm, HF/Vt 60 
Persson Leif. HF/X/Kle 
Wall man Ruth. HF/Vt 60 
Zell Marianne HF/Vpd 

VÄNLIGT 
DELTAGANDE 

vid min makes och vår faders, 
Torsten Berglund, f d HF/X/ 
BdC, bortgång. 

Valborg Berglund 
Barnen 

vid min makes och vår faders, 
Hans Lyngskog. HF/V/Tm, bort
gång. 

Birgit Lyngskog 
Barnen 

vid min makes, Bertil Malmeskog, 
TN/Era, bortgång. 

Aja Malmeskog 

vid min makes, Lars Nilsson, 
AG/Lal, bortgång. 

Maja Nilsson 

vid min faders, Bertil Wiebe, f d 
TN/TVtsC, bortgång. 

Lars-Bertil Wiebe 



UTGIVARKORSBAND 

LJUSDROTTNINGAR 
Till RONNEBYVERKSTADENS 
Lucia — och samtidigt Blekinge 
läns — valdes Gunilla Olsson. 
Här höll Hubert Kaindlstorfer ta
let till lucian, som fick ett hals
smycke i silver. Frälsningsarmén 
medverkade populärt med jul
sånger. 

Elisabeth Nielsen var MI-DIVI-
SIONENS Lucia i Mölndal. Nytt 
för året var orkestern som be
stod av åtta man från Ml. 

RONNEBY MÖLNDAL 
LME i OSKARSHAMN hade ett 
mycket lyckat luciafirande, där Iris 
Nygren bar ljuskronan. Av en gaf
feltruck och en gummihjulsvagn ha
de ett Tuff-Tuff-tåg tillverkats som 
överlastat med glada barn kryssade 
fram i fabriken. 

OSKARSHAMN 

Lucian Marianne Mårtensson hos 
KRISTIANSTADSFABRIKEN med si
na tärnor tågade två gånger genom 
lokalerna. Eftermiddagsturen gjor
des för att ge skiftarbetarna möj
lighet att delta i firandet. 

I BOLLMORA valdes Ulla Karlsson till Lucia för 
personalen vid moderbolaget och dotterbolagen 
LMS och RIFA. 

VEDEBYVERKSTADENS Lucia var endast 12 år 
gamla Linda Svensson. Hon åtföljdes av inte mindre 
än 18 tärnor och 4 stjärngossar. Ett stämningsfullt 
luciaspel ingick bl a i firandet av ljusdrottningen. 

M R S B M B 

KRISTIANSTAE 

Efthimia Amanatidou kröntes till ÖREBROFABRI
KENS Lucia av stf platschef Per-Olof Pettersson 
med ett vackert smycke. Bland de nio luciakandida-
terna var inte mindre än sex olika nationer repre
senterade. 

BOLLMORA 

VEDEBY ÖREPRO 

Nummer 1/1973 beräknas utkomma vid månadsskiftet januari—februari. 


