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För första gången kommer LME.s bo
lagsstämma att hållas utanför företa
gets anläggning i Midsommarkransen 
nämligen i den här salen på S:t Eriks
mässan i Älvsjö. Den rymmer 1 000 per
soner. 

Utanför HF och TN står bussar för 
transport av LM-are till Älvsjö och Mäs
san. 

Medarbetare som måste ta annat 
transportmedel till stämman kan stude
ra kartan nedan. 

Enklast är att ta ett av de blå pendel
tågen från Centralen. De bilburna har 
många vägar till Mässan i Älvsjö och 
parkeringsplatser finns i överflöd. 

9 min. frin Centralen med pendeltåg 

BOLAGSSTÄMMA PÅ S:T ERIKSMASSAN 
•ledighet utan avdrag för aktieägande anställda 
Med hänsyn till alla nyblivna aktieäga
re bland koncernens medarbetare har 
nu officiellt bestämts att registrerade 
aktieägare — som anmält sitt delta
gande i stämman — skall beviljas ledig

het utan löneavdrag för att bevista 
stämman. Den hålls för första gången 
utanför bolagets lokaler, nämligen på 
S:t Eriksmässan i Älvsjö utanför 
Stockholm. 

Förhyrda bussar kommer 
att avgå från LME vid HF 
och TN före stämmans bör
jan klockan 10 tisdagen 
den 5 juni och tillbaka efter 
dess slut. 

Ledigheten avser den tid 
som krävs för busstranspor
ten till och från S:t Eriks
mässan i Älvsjö samt tiden 
för själva stämman, som nor
malt brukar ta omkring en 

och en halv timme i anspråk. 
Ledigheten rör sig alltså om 
cirka två timmar. 

För övriga anställda inom 
stockholmsområdet gäller att 

Forts på sida 3. 

FÖRSLAGSPRIS-
TÄVLINGEN -72 

Ung felmontör 

vid LME/HF 
vann färg-TV 

Fredagen den 13 april blev faktiskt en turdag för 
bl a de förslagsställare vid LME/HF/V som var 
med i den riksomfattande förslagspristävtingen 1972. 

Vid en enkel ceremoni med kaffe och tårta dela
des l:a priset, en färg-tv, ut (i form av ett inköps
bevis) samt penninglotter till övriga vinnare inom 
verkstaden. Från vinster ses uppsättare Harry 
Dahlgren, Vt 17, verktygsfilare Gustaf Wingrenr, Vt 
17, uppsättare Harry Lundström. Vt 17, verktygs 

Den 2 april avgjordes den riksomfattande 
förslagspristävlingen inom LME. Bland nära 
400 förslag utsågs de tio bästa. Prisfördel
ningen fastställdes sedan genom lottning. 
Största turen hade ingenjör Jörgen Hiilphers 
på L M E / H F / V t 06 som vann färg-teven, värd 
cirka 3 500 kronor. Han är född 1948 och bör-

filare Axel Forsman. Vt 15, som började for 49 år 
sedan hos LME, maskinreparatör Oscar Jansson, 
Vt 17, verktygsfilare Tore Lindkvist, Vt 15, fru Väli 
mäki, som hämtade maken Jormas Vt 15 penning-
lott, emballör Karl-Gustav Vidgron, Vt 22, vinnare 
av färgteven, fel montör Jörgen Hiilphers, Vt 05, 
sekreteraren i verkstadens forslagskommitte Kurt 
Bergström, V/BatC, V-klubbens reor i kommittén 
Antero Hurtig, Vt 37 samt produktionstekniske 
chefen Torsten Wahlberg, OpT. 

jade hos LME vid Telefonplan den 15 mars 
1971. 2: a pris gick till Liesel Hallstedt, 
LME i Karlskrona på Vt 957 som kan glädja 
sig åt en stereogrammofon för ungefär 1 000 
kronor. Lars Larsson, MÖ/MI /Vt 729, förära
des en transistorradio i 3:e pris. 

Forts pä nästa sida. 

PENSIONÄRER: 

Gratisresa till Åland 
fredagen den 11 maj! 
L M E Frit idskommitté har fått erbjudande av 
Ålandslinjen om gratisresa t i l l Mariehamn fre
dagen den 11 maj 1973 för pensionerade LM-
are. Avgång med "Baronessan" klockan 0900 
från Stadsgården (vid Katarinahissen). Åter
komst t i l l Stockholm klockan 2100 samma dag. 

I erbjudandet ingår endast kostnaden för själ
va resan, (5:— per person). Gift pensionär får 
två fr ibi l jetter. 

Mat och dryck betalar den resandesjälv. Lunch/ 
middag kostar t ex 16:— per person inklusive be
tjäning. En varmrätt gar på mellan 5:— och 

Några speciella arrangemang anordnas inte 
under färden utöver vad Ålandslinjen har på sitt 
ordinarie program. 

Mot avlämnandet av talongen på sidan 7 i det
ta nummer av KONTAKTEN erhålles biljetter 
hos Ålandslinjen, Vasagatan 8 i Stockholm. Sis
ta giltighetsdag är den 10 maj 1973. 

LME-anställdas 

AKTIEÄGAREFÖRENING 
Se sidan 6. 

MITTUPPSLAGET: GRÖNDALSVERKSTADEN 25 ÄR 



VD-SKIFTE 
I COLOMBIA 

Daniel 
Carlsson 

Civilingenjör Daniel Carlsson 
efterträdde den 1 april civil
ingenjör Fredrik Croneborg 
som verkställande direktör vid 
koncernens kabelfabrik i Co
lombia, Fåbricas Colombianas 
de Materiales Eléctricos Fa-
comec S A. 

Civilingenjör Croneborg 
återvänder till Sverige för 
tjänstgöring inom LME-kon-
cernen. 

LME:s 
ekonomiavdelning 
Som ställföreträdande ekono
michef vid LME har utsetts 
kamrer Gösta Ryhr. Han har 
nu tjänsteställebeteckningen 
EA. Ryhr upprätthåller även 
befattning som EkC. 

• För att bättre samordna försälj
nings- och orderbehandlingsarbe-
tet gällande televerket inom av
delning X/G bildades den 16 april 
den nya sektionen X/Gt med ing
enjör Bertil Iddsten (tidigare 
X/GoC) som chef. Sektionerna 
X/Gb och X/Go har upphört. 

kontaktan 
Personaltidning för 
Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson 
med dotterbolag 

Nr 5 April 1973 Arg 34 

Ansvarig utgivare 
DB Nils Tengberg, tel 93153 
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Dbi Bert Ekstrand, 
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Redaktionskommitté 
Lennart Stranneborn, Vt 17, tel 
92605, Erik Sund, Vt 11, ter 93311, 
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Alvar Hagberg, X/Ste, tel 92573 

Tidningen utkommer med 15 num
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KONTAKTEN 
Box 32073 
12611 STOCKHOLM 32 

Internt är redaktionens beteckning 
HF/Dbi. rum 61128. 

Tryckeri AB Allehanda Trelleborg 

NYE LME/IC 
HAR TILLTRÄTT 
Den 1 april övergick EA Erik 
Skoog t i 11 bef a ttn ingen som 
chef för Intendenturavdel-
ningen, IC. 

Tidigare IC Olof Nyhién 
kommer fram till sin pensio
nering den 31 december i år 
att i samarbete med IkC Ha
rold Björk huvudsakligen ar
beta med frågor som rör bo
lagets telefon- och telextrafik. 
Hans beteckning är DkK. 

Erik 
Skoog 

Kassafilial öppnad 
vid LME/TN 2 
Den 16 april öppnades en 
kassafilial på TN. Den ligger 
i entréplanet (rum 9408) till 
TN 2-huset. Den hålls t v öp
pen mellan kl 12 och 14. Fi
lialen är understäHd CfC Nils 
Heimburger. 

Följande tjänster utförs 
bl a: 

• utbetalning av rese- och re
dovisningsförskott i svenska 
kronor (reseförskott i ut
ländsk valuta beställes och 
avhämtas även i fortsätt
ningen i LME/HF:s kassa), 

• likvidering av rese- och 
representationsräkningar, 

O utbetalning av ej avhämta
de verkstadslöner för TV, 

• utbetalning av bolagets bi
drag för läkarvård, 

D utbetalning av lunchersätt
n ingar , 

D insättningar på och uttag 
från sparkassekontona hos 
Intressekontoret. (Obs! Ej 
uppdragsräkning). 

SE-bankens kassörskor kom
mer att finnas i den nya kas
san på avlöningsdagarna 
fr o m april månad. 

LME:s huvudkassa 
i nya lokaler 
Ett närmare samarbete har 
etablerats mellan HF:s kassa 
och Intressekontorets kassa. 
Huvudkassans persona I flyt
tade i början av april in i 
Intressekontorets lokaler. Ge
mensamt tjänsteställe för kas
sorna är Cik. Organisatoriskt 
är funktionen underställd CiC 
Sven-Erik Rönnblad. 

LMEs huvudanläggning: 

Glasögonutprovning görs på hälsovårdsavd 
Sedan något år har en opti
ker varit knuten som konsult 
till hälsovårdsavdelningen 
vid LME/HF. Hans uppgift 
har varit att prova ut glas
ögon för dem som vid syn

prövning företett nedsatt syn. 
Verksamheten har varit myc
ket uppskattad av de anställ
da, då den inneburit tidsbe
sparing för var och en. 

Den som vet med sig att 

han är i behov av glasögonut
provning har möjlighet att 
få detta kostnadsfritt utfört 
på hälsovårdsavdelningen. 

Tid beställs per telefon 
94 301, klockan 1300—1400. 

NYA PATENT 
under tiden 2 februari—15 
mars 1973 (förteckningen an
ger uppfinnarens namn och 
tjänsteställe, uppfinningens 
titel och patentnummer). 

Neovius, T O, KV, Svensson, 
K E, KV — Anordning för 
att vid framställning av en 
telekommunikationskabel and 
ra ledarnas inbördes place
ring — 350 870; 

Lofter, B, MÖ/MI/Kdt — An
ordning för dämpning av 
växelströmssignaler — 
350 891: 

Lind, K B R, TRX — Syn 
kroniseringsmetod för att 
på mottagarsidan återvinna 
taktinformation vid överfö
ring av binär signal, som 
på sändarsidan omvand
lats till en flernivåsignal 
jämte anordning för utföran
de av metoden — 350 892: 

Sternbeck, O, RIF — Integre
rad förstärkare — 351 335; 

Nordwall, J O , tidigare Mö/ 
•Ml/Sxa, Olsson, B W, MÖ/ 
Ml/Xtu, Sevedal, B-A E, 
MÖ/MI/XmC — Sätt att 
hos en målföljande radar 
övervaka att signal/brus
förhållandet hos åtminstone 
en målföljningskanal över
stiger ett fastställt värde 
— 351 499; 

Nordblad, S S, KV/TC — 
Självbärande elektrisk led
ning — 351 512: 

Edström, N H, HF/X/SxT, 
Lindqvist, S G W, T/KdC, 
Sparrendahl, G E W, VH 
36/Uek — Sätt att tilldela 
tidspositioner och tillfoga 
adresser till PC M-ord i en 
förmedlingsstation samt 
tidsstegdel för utförande av 
sättet — 351 541; 

Edström, N H, HF/X/SxT, 
Lindqvist, S G W, T/KdC, 
Sparrendahl, G E W, VH36/ 
Uék — Sätt att manövrera 
filgrindar i en förmedlings
station för PCM-ord samt 
anordning för utförande av-
sättet — 351 542: 

Edström, N H, HF/X/SxT, 
Lindqvist, S G W, T/KdC, 
Sparrendahl, G E W, VH36/ 
Uek — Sätt att välja en 
tidsposition för förmedling 
av PCM-ord i en förmed
lingsstation samt anord
ning för utförande av sättet 
— 351 543. 

Årets LM-dag 
PÅ EN LÖRDAG 

Det är nu bestämt, att 1973 års LM-dag 
äger rum lördagen den 1 september. Plats 
blir som vanligt Gröna Lund, men med 
pensionärslunchen på Restaurang Solliden 
på Skansen. 

KONTAKTEN återkommer med närmare 
detaljer i semestemumret 7—8. 

UTLANDSTJÄNST 
Ingenjör Gert Karlsson tjänst
gör sedan den 1 april som 
konsult i T-frågor vid Mer-
kantile, Jugoslavien. 

Herr Sten Alenius har bytt 
stationeringsort. Den 13 mars 
1973 flyttade han från Liba
non till Iran, där han tjänst
gör vid Irano Swedish Com-
pany AB. 

Ingenjör Lars Hellgren 
tjänstgör vid Teleindustria 
Ericsson S A sedan den 22 
mars som verkstadsingenjör. 

Ingenjör Martinus Bakhui-
zen tjänstgör sedan den 30 
mars som assistent till tek
niske chefen vid Ericsson do 
Brasil Comercio e Industria. 

Ingenjör Göthe Larsson som 
tidigare tjänstgjort i Egypten 
är sedan den 15 mars place
rad vid avdelning T/Fm. 

Ingenjör Jörgen Marqvardt 
tjänstgör sedan den 7 april 
vid Ericsson de Colombia S A 
som försäljningsingenjör. 

Ingenjör Anders Nyqvist 
tjänstgör sedan den 1 april 
som programmeringsingenjör 
vid Compania Anonima Erics
son i Venezuela. 

FÖRSLAG. . . 
Forts från sidan 1. 

100 penninglotter 
Bland samt l iga under tävl ings
perioden belönade förslagsstäl
lare utlottades 100 penning
lotter. Nedanstående förslags
stä l lare erhöl l därv id vardera 
en penninglott. Pr iserna kom
mer att utdelas genom för
slagskommittén vid den enhet 
där resp. pr istagare arbetar . 

BS 
Gustav Salomonsson, Vt 216 
Ber t i l Sundén, Vt 220 

G V 
Werner Thomasson, Vt 562 

H F 
Hans C a r l s t r ö m , Vtu 
Har ry Dah lgren , Vt 17 
T h o m a s D a r l e , V H / D p i 
Madele ine Ek lund , D tp 
Gunnel Ericsson, X / N m p 
Axel Forsman , Vt 15 
Lucia Gustafsson, Dt 
Oscar Jansson, Vt 17 
Gösta Johannesson, K 363 
Tore Lindkvist , Vt 15 
H a r r y Lundst röm, Vt 17 
Gunnar Nilsson, X / T g d 
Kjel l Nilsson, CL 394 
Juhani Nousiainen, Vt 24 
E v e r t Se hel in, Vt 17 
Kåre S jös t röm, T N / X / M j o 
Kar l -Gustav Vidgren, V t 22 
Gustaf Wingren, Vt 15 
J o r m a V ä l i m ä k i , V t 16 

HL 
Olov Ahlberg , Vt 432 
Edv in Eng l in , Vt 475 
Sven-Er ik F ranck , Vt 473 
J - E G r a n v i k , Vt 462 
Kjell H e d m a n , Vt 432 
B jörn Karlsson, Vt 471 
Lars -Arne Larsson, Vt 462 
Uno Larsson, Vt 473 
Torolf Nordin , Vt 432 
Olle Persson, Vt 432 
Sixten S jöb lom, Vt 476 
Sonny Wester lund, Vt 432 

IN 
Lars-Axel Hörs t röm, Vt 302 

KA 
E r i k Andersson, Vt 930 
Leo Augustsson, Vt 907 
Leif Hansson, Vt 958 
Jan-Er ik Holmesson, Vt 907 
T a g e Johansson, Vt 954 
Knut Larsson, Vt 959 
Jan -Er ik Sandgren, Vt 907 

K H 
Per Melvinsson, Vt 54 
Kar in Ohlsson, Vt 52 

KR 
Tomys lav Benic. Vt 410/4 
Nore Johansson, Vt 414 
Bo Nilsson, Vt 410/4 

K V 
A r n e Hel in , Kkt 92 
Kauko Kananen, Vr 
Bengt Lawesson, Vt 368 
Car l -Henr ic Mattsson, V m v 
Anselm Olsson, Vt 376 
Jakob Petersen, Vt 320 

M l 
Jan B ladh , Vt 734 
Lennart El iasson, Vt 732 
Freddy Grönbeck, Vt 734 
Rune Karlsson, Vtv 
Rudolf Munther , Vt 737 
Bo Ohlsson, Vt 726 
Ronny Ohlsson, Vt 734 
Roland Olsson. Vt 732 
Lennar t Sandberg, Vt 737 

NG 
Solve Jansson, Vt 311 
Eino Nieminen, Vt 314 

P A 
Arne Berglund, Vt 55 
Er land Bryggman , PÅi 
Knut Dahlberg , PÅi 
Alf Karlsson, PÅv 
Jar l Sundkvist, PÅeC 
Ni ls -Er ik Öhlén, PÅk 

R Y 
Arne Gummesson, Vt 989 

SÖ 
Olof E k , Vt 64 
H jord Nilsson, Vt 66 
Gunnar Nor l in , Vt 66 
Bengt Ny m a r k . Vt 67 
Bo Nys t röm, K 74 
Stig Sundval l , K 71 
M a r t i n Åhlund, K 72 
Kaj Åkerb lom, Vt 51 

TV 
Lennar t Eriksson. Vt 783 
Hans Johansson, V t 748 
Stel lan Johansson, Vt 748 
Christ ina Njur l ing , Vt 741 

V Y 
Kar in Berkebrandt , Vt 484 
Eivor B jörk lund , Vt 497 
E r k k i E lo ran ta , Vt 492 
Anna-Lisa Leks t röm, Vt 497 
Per L indgren, Vt 497 
T o m m y Weström. Vt 492 

ÖR 
Håkan Carlsson. Vt 324 
Anders Ohlsson. Vt 324 
Ni ls Olsson, Vt 328 

ÖS 
A l v a r El iasson, Vt 51 
Sverre Eriksson, Vt 702 
Ingr id Hermansson, Vt 41 
Guni l la Moréri . Vt 702 
Göte Olsson. Vt 21 
Rune Rolf, V t 86 
Dennis Tyro l f , V t 72 
Siv Öberg. Vt 51 

BELÖNADE FÖRSLAG 
KARLSKRONAFABRIKEN: Inge 
mar Svensson och Leif Johansson 
1 200:— (delat) för förslag till an
vändning av befintliga stansfästen 
i verktyg vid övergång till nytt 
stansutförande, Jan Pettersson och 

2 



Ny chef 
för Rifa 
i Gränna 

Karl-Erik 
Parnéus 

Vid månadsskiftet mars—ap
ril lämnade ingenjör Ivar 
Borg chefsskapet (GC) för 
AB Rifas Grännafabrik i 
samband med uppnådd 'pen
sionsålder. Han kom till Grän
na för 10 år sedan. 

Ny GC är ingenjör Karl-
Erik Parnéus, tidigare chef 

för Rifas fabriker i Stock
holm. Han har jobbat 16 år 
inom företaget. 

Fabriken i Gränna har 14 
år på nacken och har byggts 
till tre gånger under den ti
den. Man tillverkar en icke 
oansenlig mängd elektrolyt-
kondensatorer — förra året 
8 miljoner, men de förbättra
de tiderna ger förhoppning 
om ett par miljoner till. 

För 10 år sedan var antalet 
anställda omkring 100. Idag 
kan Rifa och bygden glädja 
sig åt att 225 människor be
reds sysselsättning. Inom kol
lektivsidan arbetar 130 kvin
nor och 60 män. 

— Vi har fullt upp med 
jobb och mattas inte konjunk
turuppgången ser framtiden 
verkligen ljus ut, säger ingen
jör Parnéus. Vi har ritning 
klar på en tillbyggnad i Grän
na. En utökning behövs tro
ligen inom en snar framtid, 
men än så länge är inget 
klart, tillägger han. 

Hans-Erik Pettersson 600:— (de
lat). Ivan Zitny 400:— (två för
slås). Hans-Erik Pettersson och 
Karl-Albert Andersson 200:— (de
lat), Ake Andersson 100:—, Ake 
Andersson och Eric Rylander 
100:— (delat). Leo Augustsson 
100:—. 

SRA, Stockholm: Bertil Ans och 
Per Sjögren 500:— (delat), Hans 
Lundström 200:—, Jean Svanblom 
100:—. 

VISBY VERKSTADEN. Ulf Nils
son 500:—, Per Lindgren 250:—, 

Bernt Samuelsson 125:—. 

NG, TV:s verkstad i Norrköping: 
Roland Larsson 200:—, Karl-Erik 
Milberg 125:—. Hans Wärn 100:—. 

RONNEBYVERKSTADEN: Raae 
Boqvist och Sören Sundqvist 
350:— (delat). Curt Andersson 
250:—. 

OLOFSTROMSVERKSTADEN: 
Sven-Olof Andersson 100:—, Börje 
Näsström 100:—. 

TELLUSVERKSTADEN: Chris
tina NjurlinR 340:—, Hans Johans
san 175:—, Elmano Nunes da Silva 
125:—, Stellan Johansson 100:—. 
Christer Nilsson 100:—. 

Ml-DI VISIONEN. MOLNDAL: 
Lars Larsson på Vt 729 fick inte 
mindre än 3 förslag belönade — 
ett på 3 000 kronor gällande en 
metod att ta bort överflödigt vax 
vid impregnering av REC-spolar, 
ett på 250 och ett på 150 kronor. 
Rune Karlsson 1350:—, Hubert 
Berndtsson 650:—, Christer Björk
man 600:—. Arne Johansson och 
Bo Olsson 1200:— att dela på, Ron
ny Ohlsson 400:— samt Christer 
Björkman 150:—. 

JUBILEUM 
1 ROTTERDAM: 

Vår första 
AGF-station 
50 år! 
Den 10 maj 1923, alltså för 
50 år sedan, sattes AGF sta 
tionen West i drift i Rotter
dam. Det var stadens första 
automatiska lokalväxel och 
därtill LME:s Första i värl
den med AGF-system. 

De 50 åren kommer att fi
ras på olika sätt. Klart är att 
det blir en större bankett med 
prominenta gäster från värd
landet och Sverige, bl a hoof-
dir B J Bakker och från lan
dets teleförvaltning och HD 
Fred Sundkvist från LME:s 
direktion. 

En speciell trycksak kring 
händelsen och annat som rör 
samarbetet med holländska 
PTT kan man även räkna 
med. 

Press och TV skall inbju
das. Om de kommer, kan de 
t ex till allmänheten vidare
befordra det imponerande fak
tum, att station Wests 50-
åriga utrustning än i dag 
fungerar gott. 

De flesta LM-are känner 
säkert till att vi i Holland har 
ett helägt dotterbolag Erics
son Telefoonmaatschappij N V 
(ETM). Bolaget firade sitt 50-
årsjubileum under 1971. 

KONTAKTEN återkommer 
i ett senare nummer med bil
der och text om jubileet. 

Debattkväll i Söderhamn 
Från Svenska Arbetsgivare
föreningen (SAF) har under 
senare tid givits ut en serie 
informationshäften. Förekoms
ten av dessa häften har tidi
gare meddelats i KONTAK
TEN. 

SAF har helt nyligen ock
så givit ut en pärm med "fak
tabilder", huvudsakligen häm
tade ur dessa häften. 

Pärmen innehåller over-
head bilder avsedda att an
vändas i olika debatt- och 
informationssammanhang. In
om LME visas bilderna bl a 
vid diskussioner inom före
tagsnämndsverksamheten . 

I Söderhamnsfabriken hölls 
den 10 april en debattkväll 
med deltagande av bl a före
tagsnämndsledamöter. 

Från LME/HF hade inbju
dits DK Nils Svensson, som 
inledde kvällens debatt med 
att redovisa innehållet i fak
tapärmen. 

Debatten som sedan följde 
blev livlig med många intres
santa frågeställningar. Avsik
ten är att sådana här debatt
kvällar efter hand skall ord
nas på flera enheter inom 
Ericssonkoncernen. 

Verkstadsindustrins 
lönsamhet 

1963-71 

Bilden, som ingår i pärmen med "faktabilder", visar hur den 
genomsnittliga lönsamheten inom företag anslutna t i l l Sve
riges Verkstadsförening sjunkit från 9,2 procent 1963 till 4,3 
procent 1971. 

Under 1969, när högkonjunkturen började, återhämtades en 
del av den tidigare försämringen, men 1970 och 1971 har kur
van stadigt pekat nedåt. 

Alla företag gar inte med genomsnittsvinst. En del g i r 
bättre, en del sämre. När genomsnittsvinsten sjunker, inne
bär det att antalet förlustföretag ökar. Företag anslutna ti l l 
Sveriges Verkstadsförening har för närvarande 330 000 an
ställda. 57 000 av dessa arbetar i företag som g i r med förlust. 
Den andelen är alltför stor. Trygghet i anställningen förut
sätter lönsamma företag. 

En viss genomsnittlig förbättring kom till stånd 1972 — 
statistik finns ännu ej tillgänglig — men den är inte t i l l 
räcklig. 

STAMMAN 

Forts från sidan 1. 

på snabbaste sätt ta sig till 
och från S:t Eriksmässan — 
med egen bil eller kollektivt. 
Arbetsplatsfrånvaron beräk
nas uppgå till omkring tre 
timmar för de medarbetare 
som tjänstgör i periferin av 
stockholmsområdet. 

För anställda som arbetar 
i landsorten kan av avstånds
skäl ingen generell ledighet 
beviljas. Här gäller för veder
börande aktieägande anställd 
att ta kontakt med personal
funktionen inom resp kon
cernenhet och höra efter om 
möjlighet finns att bevista 
stämman. 

KONTAKTEN önskar beto
na att endast registrerade 
aktieägare som i förväg an
mält sin avsikt att delta äger 
tillträde till stämman. Anmä
lan görs under maj månad, 
dagligen mellan klockan 10 
och 14, samt den 1 juni före 
klockan 14. 

Anmälan sker hos aktiere-
gistreririgen vid LME:s hu
vudanläggning, telefon 08/ 
719 2209 (internt 9 2209). 

Uppge att anställningsförhål
lande föreligger och att intyg 
önskas för uppvisande för ar
betsledningen vid ansökan om 
ledighet. 

Bolagsledningen hoppas att 
många av koncernens medar
betare finns på plats, när sty
relsens ordförande tekn dr 
Marcus Wallenberg förklarar 
stämman öppnad tisdagen den 
5 juni 1973. 

I NÄSTA NUMMER AV 
KONTAKTEN INGÅR SOM 
BILAGA EN POPULÄRVER 
SION AV ERICSSONKON
CERNENS VERKSAMHET 
FÖRRA ÅRET. JÄMSIDES 
MED DENNA UTKOMMER 
SOM VANLIGT DEN ORDI
NARIE OCH MERA OMFAT
TANDE VERKSAMHETSBE
RÄTTELSEN OCH LIKSOM 
TIDIGARE KAN DENNA 
REKVIRERAS FRÄN VAKT 
MÄSTERIER ELLER FRÄN 
LME:s INFORMATIONSAV
DELNING VID HUVUDAN 
LÄGGNINGEN I MIDSOM
MARKRANSEN, TELEFON 
719 25 56, TAR EMOT BE
STÄLLNINGAR. 
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1972 års förslagsställare vid LME/MÖ/MI 
Mannen titt vänster heter Lars Larsson med Bilden visar Lars Larsson vid sm arbets-
jobb på Vt 729 som mgjutare och impregne- piats där han använder en av sina uppfin-
rare. Han korades nyligen tilf 1972 är$ rtingar — en metod att ta bort överffodtgt 
främste förslagsställare tnom "MÖ/Ml och vax vid tmpregnering av REC spolar och. 
fick som tack en guldklocka av bolaget. som betonats med 3 000 kronor. 

Under 1972 fick Larsson »hop 3 900 kro- Även bästa skyddsförslaget för 1972 befij-
rtor plus guldklockan. Då det var första året nades vid samma tillfälle med en guidMoc-
han fämöade in förslag — trots en anställ- ka. Den gtck tilt Christer Björkman på Vt 
nmgstid på 16 år — kan man undra vad 732. Förutom skyddsförslaget har han täm-
som månde följa på en sådan raketstart. nat in andra förslag och med totalt 3 000 

Men infe nog med detta! Han blev 3:e kronor t belöning under fjolåret )åg han 
pristagare i L M £ : s riksomfattande för- hack i häl på Lars Larsson, 
»iagspristävimg 1972. En traosrstorradio Bilden visar Chrtster Björkman vid en 
värd ca « 0 kronor fick han för den presta- revolverstans som försetts med ktämskydd 

v :i':v;:::;:::,:.-';: 



Jabfleara 

OVC Tore Engström 

G V 
25 ar 

Den tidiga och soliga våren visade sig från sin allra bästa sida dä 
LM Ericssons Gröndalsverkstad i Stockholm firade sitt 25-årsjubileum 
fredagen den 23 mars. Själva festen ägde rum på eftermiddagen då 
ciTka 170 kollektivanställda och ett 40-tal tjänstemän bjöds på kaffe, 
tårta och annat smått och gott i två omgångar i tjänstemannamatsalen 
uppe under takåsen. 

(3VC Tore Engström festtatade och gav 
en kort historik över den Z5åriga verk
samheten. Han och hedersgästen DpS Sto
re Edsman utdelade sedan minnesgåvor — 
krtstallskåtar — tWJ de 34 anställda som 
varit med ända frär* starten. För den mu
sikaliska underhållningen svarade GV-med-
arfeetarna Daniel Ekman (gitarr) och Sven 
Åkerlund {dragspel}. ICA-föreståndarinnan 
Marianne Österman och hennes flickor ha
de en jäktig eftermiddag, men klarade av 
framduka ing, avdukning och servering med 
dén äran. 

Förutom själva Gröndalsverkstaden och 
dé 34 tjugofemårsanstälida så fanns det yt-
ierlieare två tubiiarer. Båda ett kvarts
sekel gamla, täml igen GV:s arbetsledare-
fcläbb och GVis verkstadsklubb. V-klubben 
firade för övrigt sitt jubileum meé supé 
med dans på fredagskvällen under ledning 
av klubbordföranden Arne Wahlström. He
dersgäst vid middagsbordet var GVC Tore 
Eagströrn. Tilläggas bör kanske också att 
Gröndal har sin egen SIF-ktubb och en 
egen idrottsförening. Den senare 25-
års jubilerade för övrigt i april . 

Groddafsverkstader* Hgger insprängd 
bland gamla anrika skeppark var ter i ett 
tyst och nästan idylliskt bostadsområde i 
skuggan av Essingeledens södra landfäste. 
Gamla protokoll visar att den första före
tagsnämnden på GV hölls i december 1948, 
men f_M Ericsson hade flyttat in i fastig
heten vid Orrobérgivägen redan två år tidi
gare och då fanns det ett 10-tal hyresgäs
ter i byggnaden. 

Det var utrymmesbristen på L M E / H F vid 
Tetefonplan som gjorde att man flyttade ut 
vissa avdelningar till Gröndal. Ti l l en bör

jan hette verkstaden LME TelesigRa(fabri
ken och tillverkningen utgjordes bl a av 
stämpelklockor, brandalarm, h&gtalande te
lefoner, snabbtelefoner och fj ussignaf system. 
Undan för undan blev det omflyttningar 
och omorganisationer och i mitten av 50-
talet döptes anläggningen officiellt till 
L M Ericssons Gröndalsverkstad. 

fiumera är GV något av en provutrust-
ningsverkstad. som arbetar Iram mekaniska 
detaljer på primär- och sekundärsidan. 
På GV:s program står bl a bildtelefon med 
hopsättning, stativ, kåpor och huvar. Man 
producerar också alla mekaniska detaljer 
t»l! den högtalande telefonen för Oskars
hamnsfabriken och LMS. Någon tung till
verkning förekommer inte längre hos grön
dalarna. 

ICA-föreståndarinnan Marianne Österman 
svrwar jubileumskaffe åt gfade Birger 
Lundström, som snart skall gå i pension. 

L M Ericssons Gröndaisverkstad våren 1973. 
Til l vänster skymtar Mälarens vatten. 

Gröndalsverkstadens jubileumsveteraner! Samtliga på bil
den har jobbat 25 år på GV. Bakre ledet fr v: Nils Erics
son, Evert Eriksson, Gunnar Grönman, Sigmundt Lissbeck, 
Edvin Sjöman, Karin Nilsson, Curt Allbring, Martin Lande-
lius, Elsa Magnusson, Gösta Brenning, Gulli Brandt, Dagny 
Brenning, Olof Karlsen, Karl-Otto Elhage, Martin Wahl
ström, Georg Larsson, Nils Falkenstedt, Edvin Pettersson, 

• V3 3 ?•// 
Hugo Andersson, Arne Carlsson. Främre ledet fr v: Nils 
Johansson, Georg Engström, Holger Carlsson, Arne Oisen. 
Sture Edsman (speciellt inbjuden hedersgäst), Gunnar 
Fredriksson, Tore Engström, Agne Nilsson, Karl Neij, Sture 
Sandhed och Stig Andreasson. De fyra GV-veteraner som 
saknas på bilden är Hilding Källström, Rune Högberg, 
Arne Korinder och Einar Stråling. 

Det här är avd 565 på GV, 
där man arbetar med bl a ka
beltillverkning, reläsatsför-
bindning och bildtelefon. Av
delningen är nyrenoverad. I 
år flyttar för övrigt GV in 
alla avdelningar under ett 
tak och tar farväl av sina 
utgårdar. 

Planeringskontoret på GV. 
Fr v: Gunnar Jannesson, Her
man Treiberg, Karl Neij och 
Ebba Norrman. 

På GV:s verkstadsgolv. Förman Arne Olsén i mitten kollar en detalj. T v Gunnar 
Grönman och t h Bertil Andersson. , A ^^ 

25-årsjubilerade gjorde även 
G V: c verkstadsklubb. Här är 
klubbstyrelsen: Bakre ledet 
fr v: Reijo Körkkö, Taimi 
Björklund och Lars Engström. 
Främre ledet, fr v: kassören 
Robert Brodda och ordföran
den Arne Wahlström. Det var trångt om saligheten, men humöret var prima på GV:s 25-årsfest. Här en vy över festborden 

Så här glad blir GV:s kassörska Gulli Brandt når hon fär 
betala ut slantar till Arne Carlsson (närmast kassan) och 
Martin Wahlström. Framför kassörskan syns den kristall
skål, som delades ut till samtliga 25-årsjubilarer. ^ 
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LME-anställdas 

AKTIEÄGAREFÖRENING 
I januari i år bekantgjordes bolagets erbju
dande om lån till anställda för förvärv av 
LME-aktier. Personalkommittén, som utgör 
en underkommitté till företagsnämnden på 
Huvudfabriken, stod som undertecknare av 
meddelandet till personalen. 

Intresset för aktielånen har 
varit stort. Hittills har om
kring 1 100 anställda tillsam
mans köpt över 30 000 aktier. 
Aktieägarna kommer att öka 
efter hand eftersom lånen kan 
tecknas när som helst efter 
kontakt med Intressekontoret 
på LME/HF. 

Mot bakgrund av det aktie
intresse som visats av de an
ställda aktualiserar nu Perso
nalkommittén __ bildandet av 
"LME-anställdas aktieägare
förening". Föreningen skall 
stå öppen för alla anställda 
i Sverige som innehar LME-
aktier, dvs även anställda 
som förvärvat LME-aktier på 
annat sätt än genom aktielå
nen. Även aktieinnehavare i 
LME som avgått med pension 
från bolaget kan vara medlem 
i föreningen. 

I Personalkommittén har 
stadgar för föreningen utar
betats. Utdrag ur dessa stad
gar anges nedan. Medlemskap 
i föreningen är kostnadsfritt. 
Föreningens primära syfte är 
inte att samla röstfullmakter 
till bolagsstämman. Sådan 
verksamhet bedrivs av den se
dan länge verkande föreningen 
för ägare till LME-aktier (dvs 
icke endast anställda LME-
aktieägare). 

Medlemskap i båda dessa 
föreningar möter inget hin
der. 

Föreningens namn skall va
ra ''LME-anställdas aktie
ägareförening". 

§ 2 
Till medlem av Föreningen 

kan efter anmälan till styrel
sen antagas varje anställd 
vid Telefönaktiebolaget LM 
Ericsson och dess dotterbolag 

i Sverige, eller från sådan 
anställning pensionerad an
ställd, vilka äger aktier i Te
lefonaktiebolaget LM Erics
son. 

Styrelsen skall föra förteck
ning över medlemmarna. 

§ 3 
Förenxngens syfte år att till 

ömsesidigt gagn för med
lemmarna och företaget 
a) verka för att medlemmar

na får regelbunden infor
mation om och vidgad för
ståelse för koncernens an
gelägenheter i synnerhet 
och företagsekonomiska 
frågor i allmänhet, 

b,) verka för att intresse hos 
anställda för förvärv av 
aktier i Telefonaktiebola
get LM Ericsson vidmakt
hållas och att möjligheter 
till sådana förvärv på 
gynnsamma villkor finnes, 

c) bedriva annan sådan verk
samhet som står i omedel
bart samband med detta 
syfte. 

%4 
Föreningens angelägenheter 

handhaves av en styrelse som 
har sitt säte i Stockholm och 
bestar av sex ledamöter och 
tre suppleanter. Till ledamot 
av styrelsen, som årligen väl-
jes på ordinarie förenings
stämma, är varje medlem val
bar. 

Styrelsen utser inom sig 
ordförande i styrelsen och vvd 
behov ersättare för honom. 

Föreningens verksamhetsår 
sammanfalleT med kalenderår. 

§ 7 
Medlemskap i föreningen 

medför ingen ekonomisk för
pliktelse och utgör ej hinder 
för föreningsmedlem att av
yttra honom tillhöriga aktier 
i Telefönaktiebolaget LM 
Ericsson. Medlem som avytt
rar samtliga aktier skall un
derrätta styrelsen härom. 

KALLELSE 
TILL KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 

Personalkommittén kallar härmed till konstituerande sam
manträde för att bilda LME-anställdas aktieägareförening. 
På sammanträdet kommer förutom normala mötesförhand
lingar (val av styrelse etc) att hållas föredrag av en av 
direktionsmedlemmarna i företaget. 

Sammanträdet äger rum måndagen den 14 maj klockan 
1730 i matsalen pä T N . Anmälan till sammanträdet sker 
på talongen nedan. 

Vid sammanträdet bjuds på öl och smörgås. 

LME-ANSTÄLLDAS AKTIEÄGAREFÖRENING 

Undertecknad som är aktiägare i Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson samt anställd eller pensionerad från anställning i 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson eller dess dotterbolag i 
Sverige anmäler sig härmed till konstituerande samman
träde för bildande av LME-anställdas aktieägareförening. 

Namn Tjänsteställe 

Bostadsadress (gäller pensionärer) 

Sista anmälningsdagen fredagen den 11 maj 1973. Anmälan 
skickas till LME/HF/Dkf . rum 4310. 

Obs. Medlemsanmälan till aktieägareföreningen kan ske t i 
digast på konstituerande sammanträdet eller på anmäl
ningstalong som efter konstituerande sammanträdet kom
mer att finnas i KONTAKTEN. 

Klart för tagning pa lärlingsskolan vid LME/HF/Vt 02 M. Vid svarven 
skärper sig "offret" Mats Jansson framför TV-fotografen Nils Jönssons 
kamera och ljudteknikern Ingvar Forsmans mikrofonbom. T h om film
kameran producenten Sture Andersson och ljussättaren Ingvar Wallhag. 
Längst t h utbildningskonsulent Karl-Arne Staf, Sveriges Verkstads
förening. 

Skol-TV om LME/HF 
Ett TV-team från Sveriges Radio SKOL-TV 
filmade sig igenom en stor del av LME/HF 
under en vecka i slutet av mars. 

Det handlar om en programserie på fyra 
program i en Sko!-TV-serie för gymnasiets 
2-åriga Verkstadstekniska linje, kallad Verk
stadsindustrin genom kameraögat. 

Avsnitt nr 2, som i sin hel
het spelats in på LME/HF 
vid Telefonplan, heter Män
niskor i samverkan och skild
rar hur människor i olika yr
ken samverkar på ett verk
stadsföretag. Sändning blir 
någon gång i oktober. 

De först! scenerna togs 
utanför HF:s huvudentré och 
sedan togs korta scener på en 
mängd tillverkningsavdelning
ar: Vt 15, 17, 27, 36, VTI 03 
och i lärlingsskolan Vt 02 M. 
Dessutom filmades det i för
råd 67, på personalavdelning
en och i det nya kontorsland

skapet i HF:s f d matsal, 
där bl a de produktionsteknis
ka sektionerna Vbb och Vbm 
håller till. 

Vid framtagning av manus 
för programmet har Skol-TV 
haft hjälp av Sveriges Verk
stadsförening. Producent för 
serien är TA.s Sture Anders
son. 

LME/HF har ganska ofta 
besök av olika TV -team från 
Sveriges Radio, men detta ä r 
den mest omfattande inspel
ningen hittills, säger man på 
informationsavdelningen vid 
LME/HF. 

MI-DIVISIONENS NYA 
INLÄRNINGSSTUDIO 
i Mölndal är färdig att tas i bruk. Den omfattar 12 elev-
platser och kan användas dels för självstudier och dels för 
lärariedda gruppstudier. 

Som inledning på divisionens nämndsammanträde t slutet 
av mars fick ledamöterna tillfälle att bekanta sig med den. 
t första raden ses MIC Sven Fagerlimi (t v) samt V-fctub-
bens ordförande Allan Olsson, i raden ovanför fr v Vks 
Hans Kristensson (SIF), Kma Sture Högval! (SIF), FC 
Ulf Johansson samt Khp Vivan Gustavsson (SIF). 

• Vår diktande vän på KA.s 
verkstad avd 956 Ulla-Brita 
Olsson berättar i brev till 
KONTAKTEN, att en vår
skildring av henne lästes upp i 

radion söndagen den 25 mars. 

— Det var jätteroligt och sti
mulerande, skriver hon. Red 
gläds med Ulla-Brita. 

DEBATTEN 
om hälsovårdens 
frågeformulär avslutas med 
nedanstående inlägg från Son
ja Johansson, Verkstadsklub
ben vid LME/NG. Det har re
digerats av KONTAKTEN, 
men innehållet är inte för
ändrat i sin andemening. 

Sonja säger inledningsvis, 
att hon självklart kommer att 
kämpa för att allt som inte 
har med en sjukdom att göra, 
alltså släktförhållanden, so
ciala förhållanden samt skol-
och yrkesförhållanden, tas 
bort i formuläret. Hon anser 
att dessa uppgifter inte be
hövs. 

— Personligen tror jag in
te formuläret gallrar någon 
arbetskraft. Det är alltid till
gång och efterfrågan som styr 
den saken, skriver hon. 

— Har företaget 20 lediga ( 
platser och 10 sökande, får 
alla försöka. Är förhållandet 
det motsatta, anställs de som 
anses bäst lämpade för arbe
tet. 

Sonja tror inte så värst 
många anställda egentligen 
vet vad de utsätts för. Sonja 
tycker fortfarande registre
ringen är ovärdig inom före
tagshälsovården. 

— Tycker inte läkarunder
sökningen skall bort vid ny
anställning, fortsätter hon. 
Läkaren har här möjlighet 
att genast avhjälpa brister 
som han kan avslöja. 

— Kan vi sedan få vårt folk 
att förstå meningen med frå
geformuläret — alltså det fö
rebyggande syftet — då är vi 
en bit på väg att skapa ar
betsplatser, där vi försöker 
förhindra yrkessjukdomar. 

— Men det tar tid och 
ibland tryter tålamodet. Vi 
måste hjälpas åt att klara av 
detta med information om att 
50 procent skall vara förebyg
gande vård. I annat fall får vi 
aldrig några resultat — det 
blir endast rena sjukvården. 

Sist i inlägget från Sonja 
framförs en förhoppning om 
att formuläret är helt ändrat 
(i bästa samförstånd) till 
koncernträffen i sommar. 

Tack Sonja Johansson och 
Nils Masreliez för den här de
batten, som alltså nu är av
slutad. KONTAKTEN är över
tygad om att det finns många 
andra ämnen som kan tas 
upp. Välkomna LM-are med 
förslag! 

Bend 
* 

• Fast anställda arbetare vid 
februari månads slut var to
talt inom LME 13 823. Mest 
folk hade HF/V med 1 904, se
dan följde KA 1651, I N + N E 
1 059, SÖ 973, VY 896, KH 
848. KV (inkl HL, PÄ) 786 
och NG 627. 

För tjänstemännens del ar
betade totalt 8 026 vid febr 
månads utgång vid LME. X 
hade 2 300, Ml 883, hjälpavd 
till direktionen 759, direktio
nen i Sverige 542, T 486, G 
387, telekabeldiv 327. 
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Hopsättare Emil Lundevall. LME/HF/Vt 36, i mitten, silver-uppvaktas 
av sin avdelningschef ing AKe Gustafsson (t v) som serverar kaffe och 
verkstadschef Sture Edsman (t h). 

— Jag längtar inte tillbaka 
till den "gamla goda tiden" 

Hopsättare Emil Lundevall på LME/HF/Vt 36 
blev "silverman" den 13 mars i år. Emil är 
infödd stockholmare från Katarina församling 
uppe på Söders höjder, där han för övrigt fort
farande bor kvar. 

Det var 1919 som han kom till LM Erics
son 14 år gammal. Som många andra LME-
veteraner började han som springpojke innan 
han på allvar började jobba med jacklister. 

I början av 20-talet var 
Emil borta från LM Ericsson 
ett par år, men kom åter 1925. 

— Jag minns att det var 
kallt i lokalerna på "gamla" 
LME och att vi fick elda med 
ved i kakelugnar för att hålla 
uppe värmen. 

Under depressionen i bör
jan av 30-talet blev Emil 
Lundevall permitterad, men 
dock bara i 11 månader. Ef
ter flyttningen ut till Mid
sommarkransen har han mes
tadels arbetat med kodväljare 
på avd 21 och 36. 

— Metallstrejken vårvin
tern 1945 hade jag tur så till
vida att jag låg inkallad i mi
litärtjänst en stor del av just 
den perioden. 

— Det var bättre kamrat
anda hos oss på verkstaden 
förr i tiden. Och lugnare ar
betstakt. Nu är det också svå
rare att kommunicera med 
kamraterna av vilka många 
är utlänningar. 

— Men trots allt är det nog 
bättre nu än förr. Man tjänar 
mer och mycket i samhället 
har förändrats till det bättre. 
Så jag längtar inte tillbaka 
till "den gamla goda tiden". 

— Det är klart att det va
rit upp och ned på LME under 
mina 50 år där. Men ett tec
ken på att jag trivts ganska 
bra är ju det att jag stan
nat kvar där så länge, filo
soferar Emil. 

I slutet av april gick Emil 
Lundevall i pension. Till att 
börja med har han då tänkt 
sig att i större utsträckning 
än vanligt ägna sig åt sitt 
sommarhus i Huddinge. 

Ny poängräkning 
för 6-kampen 
— Vi väntar en mycket stor 
anslutning till årets 6 kamps 
tävling och har ändrat poäng
beräkningen så att alla del
tagare erhåller poäng, säger 
idrottskonsulent Henry Fors
berg till KONTAKTEN. 

Grenarna är liksom tidiga
re simning 50 meter bröst, 
terränglöpning ca 1 500 me
ter, centimetervarpa, oriente
ring på en 4 km lång lätt ba
na med eller utan kompass, 
de tre friidrottsgrenarna 100 
meter, längdhopp samt kula, 
och slutligen ett stafettlopp 
med roddbåt ca 150 meter. 

Klassindelningen ser ut så 
här: i . 0—50, minst 4 star
tande. 2. 51—67, 5 start. 3. 
68—100, 6 start. 4. 101—162, 
7 start. 5. 163—250, 8 start. 
C. 251—362, 9 start. 7. 363— 
500, 10 start. Exempel: om en 
avdelning med minst fyra 
startande ställer upp med 10 
deltagare får den avdelningen 
fyra poäng extra. 

Segerpoäng utgår som tidi
gare från 50—48—47—46 osv. 

— Ju fler deltagare en av
delning får med i de olika 
grenarna desto fler poäng 
skrapar man ihop. Har avdel
ningen alltså ett lag anmält, 
så häng med. Orkar du inte 
simma och springa, så var 
med i någon av de lättare 
grenarna, uppmanar Henry 
Frös berg. 

KCM i damfotboll 
arrangeras i år för första 
gången och premiären begås i 
Kristianstad den 16 juni. In
tresset för damfotboll är 
starkt så man kan nog räkna 
med stort deltagarantal. 

I samband med herrarnas 
KCM 1971 i Göteborg spela
des en turnering mellan dam-

LME i Stockholmsområdet: 

Full insyn i konstföreningen 
LME Konstförening, som bedriver en synnerligen 
energisk och därtill framgångsrik verksamhet in
om Stockholmsområdet, har hållit årsmöte I 
Konstnämndens lokaler på Götgatan I Stock
holm. Bland annat beslöts då att varje medlem 
får delta I de månatliga styrelsemötena med ytt
randerätt men utan rösträtt. 

Ordföranden LOSS Hagberg 
öppnade mötet med att hälsa 
de cirka 60 närvarande med
lemmarna välkomna. Ett kort 
sammandrag av det gångna 
året gjordes där han bland 
annat nämnde ett tiotal ar
rangemang som gjorts i konst
föreningens regi. 

De mest uppmärksammade 
och omtyckta var kanske re
san till Leningrad och Moskva 
(se KONTAKTEN nr 5, 1972), 
som samlade ett sextiotal del
tagare, samt en tecknings
tävlan på Gröna Lund under 
LM dagen där ett hundratal 
barn deltog med liv, lust och 
färg. Dessutom har under 
året ett tiotal konstutställ
ningar visats i matsalarna 
på HF, TN, PR, BO och KV. 

Ett annat uppskattat initia
tiv var utdelandet av grafis
ka blad, ett till varje med
lem, av den kände konstnären 
Lars-Gösta Lundberg. 

Konstföreningens insatser 
har uppmärksammats och 
uppskattats i så hög grad att 
medlemsantalet fördubblats 
under de två senaste åren. 

lag från Olofström, HF och 
Rifa-Bromma. 

1969 startade Stockholms
korpen med seriespel där 27 
lag anmälde sig, däribland 
LME IK Stockholm (HF) . I 
fjolårets startlista återfanns 
två lag från HF och ett från 
L M E IK Bollmora. 

I dag har man drygt 800 med
lemmar. 

Efter denna inledning läm
nades klubban över till den 
valda årsmötesordföranden, 
detta börjar nu bli tradition, 
John Danielsson (numera pen
sionär) . 

Under övriga frågor blev 
det en livlig diskussion, när 
föregående styrelse rekommen
derade årsmötet att godkänna 
ett förslag att ge den nya sty
relsen möjlighet att ge varje 
medlem rätt att besöka varje 
styrelsemöte (en gång per 
månad) med full yttrandefri
het, men utan röst. Detta 
skulle leda till större demo
krati, ökad insyn och för sty
relsen nya, goda idéer och en 
bättre kontakt med de enskil
da medlemmarna. 

Diskussionen avslutades 
med ett positivt gensvar från 
årsmötet: med andra ord 
så är varje medlem alltid väl
kommen till LME:s Konst
förenings styrelsemöten. 

Efter mötet åts en god 
middag. Vin, bröd, musik och 
sång avnjöts till fram på 
småtimmarna av glada och 
nöjda deltagare. 

Styrelsen fick följande ut
seende: ordf LOSS Hagberg, 
HF/X/Stb, kassör Agne Jo
hansson HF/X/Ae, övriga 
Lena Persson PR2/X/Vs, Leif 
Ericsson HF/X/Aed, Eskil 
Skoog HF/X/AedC, Kurt 
Källmin TN/Ila, samt nyvald 
Siv Nyberg HF/X/Stb. 

I PENSION 

Här omnämns anställda inom 
LME-koaceraen med minst 25 
(jansteir. 

1/4 Verktygsarbetare Helge Här 
lin, HF/ Vt 19. Anställd 1925. Guld: 
1965. 

Började på gamla LME i Stock
holm på avdelningen för borr
ning och svarvning. Kom sedan 
över till avdelning 20 och arbeta
de med fingerskivan i en sex-
sju år. 1934 kom han till avd 19, 
där han alltsedan dess blivit kvar. 
Blev uppsättare 1940 och verkrygs-
makare 1948. 

Svarvare Nils Lindgren, L M E / 
H F / V t 15, har anställningsåret 

VINNARNA 
14-KANT NR 2 
Då det kom in 144 lösningar 
och vinstantalet uppgick till 
10 blev chansen till vinst stor 
den här gången. 

Ungefär hälften av svaren 
kom frän LME inom stock
holmsområdet. Bland lands
ortsenheterna saknades en
dast DO, HL samt KR. I sär
klass flitigaste problemlösare 
bland dotterbolagen fanns in
om Rifa. Ungefär en tredje
del av alla döttrarnas svar 
kom från det företaget. 

Vinnare 
25 kronor till: Pauli Berg
man (SKV), Gunnar Båg 
ling (LME/TN/T), Kurt 
Holmstedt (R1F/BO), Bo 
Karlsson (LME/HF/Vt 15), 
Reino Maätä (ÄL/KV/Vpl). 

15 kronor till: Ulf Eng
ström (LME/KH), Anna-Britt 
Holgersson (RIF/BR), Ingrid 
Lockwald (LMS/VDs), Sven 
Lundgren (ÄL/KV/V1) samt 
Lennart Åström (BO/LMS/ 
Trd). 

Verfcrygsinafcare Helge Härlin, 
LME/HF/Vt 19. började 1925 
inom bolaget. / C ? V / / < é ? 

1/4 Herr Haas Kristersson, XL/ 
KV, Vb Anställd 1944. Brons: 1969. 

1/4 Svarvare Nils Lindgren, HF/ 
Vt 15. Anställd 1926. Guld: 1971. 

Första anställningen var på avd 
Ol där han arbetade fram till 
1933. Kom tillbaka till LME 1935 
till avd 11 där han var kvar fram 
till 1946, då han lämnade företa
get. Lindgren återkom 1953 till 
LME/Ermi och senare samma år 
till LME/HF till avd 15. 

28/4 Hopsättare Emil Lundevall. 
HF/Vt 36. Anställd 1919. Silver: 
1973. Se vidare silverpresentation 
härintill. 

Ingenjör 
Arne Fager -
man, LME/ 
HF/Xr, bör
jade 1942 hos 
företaget. 

1/5 Ingenjör Arne Fagerman, 
HF/Xr. Anställd 1942. Guld: 1972. 

I/S Ingenjör Seth Holmqvist, Ml/ 
ObC. Anställd 1944. Brons: 1968. 

1/5 Ingenjör Karl-Erik Johans 
son, HF/X/Btm. Anställd: 1930. 
Brons: 1973. 

TACK! 

FÖDELSEDAG 
Appelgren laga, HF/X/Bf 
Arvidsson Otto, HF/VsA 
Hansson K G, PJ/X/IC 
Jansson Adolf, HF/Vt 17 
Karsberg Nils, BO/LMS/Tkb 
Klötzing Horst, CL/Lh 
Larssoa "Hisslasse" Ake, HF/Vt06 
Soade Bengt, BO/G/FoC 
Strandberg Yngve, HF/V/BtdC 
Ost ling Ingemar, MO/MI/Vt735/ 
Kru 

ANNAN VANLIGHET 
Englund Sigvard, HF/Vkk 
Jeasen Jens H, TN/TV/Vt 740 
Norrbo Magda, HF/Vbta 
Sundstedt Bertil, HF/Dpp 

PENSIONÄRER 
Undertecknad önskar . . . . st fribiljetter Mariehamn t/r 
med "Baronessan" fredagen den 11 maj 1973. 

Namn: 

Hustru/make medföljer: ( J a eller nej) 
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1926. 



UTGIVARKORSBAND 

I I KRISTIANSTADSFABRIKEN 
Lördagen den 17 mars firade LME:s 
Kristianstadsfabrik sin 10-årsdag med 
familjefest och tårtkalas för 1 000 per
soner, anställda och anhöriga. 

De 14 som arbetat längst vid KR upp
märksammades vid en liten ceremoni i 
matsalen med presenter och uppskattan
de ord av disponent Bertil Öländers. 
Presenterna bestod av tallrik med tele
fonmönster, design Björn Winblad. 

text och bi ld: 

Göran Magnusson, KR/VeC 

Jubileumsfirandet inleddes klockan 9 och på
gick sedan fram till eftermiddagen. Visningen 
inleddes med filmen "LM Ericsson, Telecommu-
nications Worldwide" och en utställning av ett 
urval av KR:s produkter. Besökarna fick ock

så en ordentlig genomgäng av fabrikslokaler
na, där arbete vid både bemannade och helt 
automatiska maskiner var igång. Rundvand
ringen avslutades i matsalen, där företaget 
bjöd på kaffe och tårta. Det var en verklig 
jättetårta, 3,5 meter lång! 

I den första visningsgruppen fanns bl a kom
munstyrelsens ordförande direktör Sven Hans
son och de 14 anställda som arbetat på Kristian
stadsfabriken sedan startåret. Sven Hansson 
var en av de främsta initiativtagarna till LM 
Ericssons etablering i Kristianstad. Under de 
s k Kristianstadsdagarna kring 20 september 
1962 släpptes den stora nyheten som det länge 
tisslats om ut; LM Ericssons dotterföretag AB 
Alpha var klart att lokaliseras till staden. 

I anslutning till rundvandringen i fabriken 
fick de anställda en tipskupong med frågor 
som anknöt till utställningen och produktionen. 
Margareta Svensson, Vt 413, tog hem vinsten, 
en transistorradio. 

I matsalen anordnades vidare dragning på 
entrébiljetterna och några lyckliga vinnare fick 
en askkopp i kristall. 

Besökarna föreföll nöjda när man troppade 
av, inte minst barnen som förärades varsin 
ballong i glada vårfärger. 

Emil Nilsson, Vpt, kora från Sundbyberg till 
Kristianstad i december 1963. Här visar han 
dottern Kerstin Hildén några av de detaljer 
som tillverkades i KR. Dottersonen Magnus, 
2 1/2 månad, var dagens yngste besökare. 

Nelly Linden, 3 år vid LM, och Magda Mezna-
ric, 3,5 år vid LM, sköter formsprutning och 
ingjutnmg av mellankopplingslist. 

KR sysselsätter t dag vid fabriken 
i Kristianstad 472 kollektivanställ
da, 85 tjänstemän och 79 hemar
betare. Dessutom arbetar 23 per
soner vid verktygsavdelningen i 
Sundbyberg. 

Den 22 september 1962 togs de 
historiska första spadtagen av bl a 
LME:s styrelseordförande tekn dr 
Marcus Wall en berg, direktör Hugo 
Lundberg och statsminister Tage 
Erlander. 

Den 17 mars 1963 startades ter-
moplasttiJlverkning i de s k skjuts-
stal larna. Den nya fabriken stod 
färdig i slutet av november 1963, 
Ytan uppgtck t i l l 6 400 kvm. 

Den 1 januari 1967 införlivades 
KR med moderbolaget och den 1 
november samma år blev en till
byggnad om 12 800 kvm inflytt
ningsklar. 

År 1970 togs en förrådsbygg
nad om 1000 kvm i bruk. 

KR producerar en mycket stor 
del av de plastdetaljer som ingår i 
LME:s produkter. 

Chef för 
KR ar dtsp 
Bertil 
Olariders 

Nummer 6 1973 utkommer omkring den 23 maj. 

De 14 " 10-årmgarna". Från vänster 

Kurt Adlerz Vt 414 
Elsie Franssan Vt 411 
Theresia Brodin Vt 411 
Sture Roos Vt 414 
Karin Johnsson Vt 413 
Sten Jönsson Vt 411 
Elsie Svensson Vt 407 
Evy Nilsson Vt 411 
Sven Dahlberg Vt 411 
Anna-Lisa Mårtensson Vt 411 
Nils Claesson Vt 411 
Karl-Erik Kazimiersky Vbp 
Emil Nilsson Vpt 
Gert Bengtsson Vt 414 


