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Företagsvis bordsplacering på Solliden och korta 
köer på "Grönan" i sol gladde många 

LM-dagen '74 
Efter pensionärslunchen på restaurang Solliden 
LM-dagen den 7 september passade naturligtvis 
många på att vandra runt på Skansen och njuta 
av det vackra sensommarvädret. Även Gröna 
Lund lockade våra veteraner med egna attraktio
ner, LM-arrangemang och möjligheter till vila 
och förtäring på ett flertal ställen inom nöjesom
rådet. De här glada LM-arna, på väg över pla
nen framför stora scenen, heter fr v Lisa Lind
gren, Margit Landerholm (i tjänst på 30:e året 
på Vt 18), Nils Lindgren (f d Vt 15), Karl Lan
derholm (fd Vt 19 och 44 år hos LME), Sonja 
Hansson samt Gustav Hansson (fd Vt 16). 

Mittuppslaget. 

r Uppmärksammad LM4everans från Ml till armén 

Högeffektiv 
spaningsradar 
för Sveriges nya robotvapensystem 

Vid en pressvisning av den nya radaranläggningen satt i en svarspa
nel fr v chefen för FMV.s Armématerielavdelnings radarbyrå övering 
Bengt Ström, M/C Sven Fagerlind, chefen för FMV:s Armématerielavd 
general C-G Ståhl och chefen för Arméstabens Utrustningsavd över
stelöjtnant Krister Larsson. 

Sidan 3. 

Inför olympiaden i Montreal 1976 
står LM Ericsson fadder för 

Dubbel europa-
rekordhållare 

Så har då också LM Ericsson beslutat sig 
för att vara med och backa upp — eller 
sponsra, som facktermen lyder — den 
svenska idrotten på elitnivå. Det sker ge
nom Sveriges olympiska kommitté (SOK) 
och den idrottsman LME står fadder för 
är dubble europarekordhållaren i simning, 
Bengt "Gingan" Gingsjö med frisim som 
specialitet. LM Ericssons bidrag till Ging
sjö betalas in till SOK, som sedan portio
nerar ut pengarna efter hand till simma
ren. 

Sidan 6. 

Tecknings-
tävlingen för 
"LM-barn" 
nu avgjord 

Bäst av alla insända 
teckningar tyckte juryn 
den här utförd av 10-
årige Björn Frank/ var. 
Pappa Peter arbetar på 
LMS i Bollmora som 
säljingenjör (just nu i 
Bangkok) med mycket 
telef on jobb. "Frun" har 
maken på tråden liksom 
" Di riktören". "En liten 
kaka" frestar en sekre
terare? men utan fram
gång. 

Sista sidan. 

Stora förslagspengar utdelade 
Sidan 2. 



LM Ericsson: 

Produktdokumen
tation till Sätra 
Den utvidgning av LME:s X-
divisions verksamhet som 
budgeterats medför krav på 
lokalutrymmen som inte kan 
tillfredsställas inom HF/TN-
området. 

Lokalproblemen löses ge
nom att divisionen övertar 
dotterbolaget ELLEMTELs ut
rymmen i Sätra, som blir dis
ponibla då bolaget flyttar till 
Älvsjö i slutet av det här året. 

Efter ingående studium av 
olika alternativ har vaks att 
flytta avdelningen för pro
duktdokumentation till Sätra. 
Detta beräknas ske under 
första kvartalet nästa år. 

För att behandla frågor i 
samband med flyttningen 
kommer en projektgrupp med 
representanter från personal
organisationerna att tillsättas. 

Utlandstjänst 
Herr Ulf Gustafsson har bytt 
stationeringsort. Den 30 juli flyt
tade han från Iran till Oman. 

Ingenjör Karl-Olof Eriksson 
har avslutat tjänstgöringen i Bra
silien. Sedan den 3 augusti 
tjänstgör han vid avdelning 
T/Fm. 

Ingenjör Jan Marklund börja
de den 18 augusti kontrakts
tjänstgöringen som konsult i 
transport- och planeringsfrågor 
vid Ericsson do Brasil (EDB), Bra
silien. 

Herr Sven Eiman tjänstgör 
sedan den 22 augusti som an
läggningschef i Libyen. 

Ingenjör Folke Ek avgick ur 
tjänst i anledning av pension den 
31 juli. Ingenjör Ek har tidigare 
tjänstgjort i Spanien. 
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LME som MNF 
"Världen som hemma

marknad" heter en ny 
st i l l f i lm som ger infor
mation om LME.s inter
nationella verksamhet. 

St i l l f i lmen, som har en 
speltid av cirka 25 minu
ter, redovisar LMEs 
verksamhet som mul t i 
nationellt företag (MNF) 
och ger en hel del av 
svaren på de frågor som 
brukar ställas i MNF-de-
batten. 

"Världen som hemma
marknad" är producerad 
av Direktionsavdelningen 
för informat ion och av
sedd att visas för LME-
anställda vid avdelnings
träffar, företagsnämnder 
och andra sammankoms
ter. För visningen krävs 
en Kodak Caroused pro
jektor och en 2-spårs 
bandspelare. St i l l f i lmen 
f inns både för visning 
med diataktor, d v s au
tomatisk frammatning av 
bilderna, och för manuell 
f rammatning med l jud
signal. Kopior kan lånas 
genom Reklamavdelning
en, LME/HF/Rv. 

Ingenjör Lars Andersson på
började kontraktstjänstgöring i 
Egypten den 21 augusti 1974 
som försäljningsingenjör. 

Ingenjör Stig Agnvall har av
slutat tjänstgöringen i Portugal 
och är sedan den 21 augusti pla
cerad vid avdelning T/Fbl. 

Ingenjör Lars-lvan Alsiö 
tjänstgör som dokumentations
ingenjör vid Ericsson do Brasil 
(EDB), Brasilien, sedan den 29 
augusti. 

Ingenjör Göthe Larsson börja
de kontraktstjänst i Costa Rica 
den 11 september som installa
tion supervisor. 

Herr Lars-Olof Olsson tjänst
gör som arbetsledare för nät
montage i Iran sedan den 2 sep
tember. 

Ingenjör Hans Golteus har av
slutat tjänstgöringen i Venezuela. 
Sedan den 2 september tjänstgör 
han vid avdelning Dfl. 

Herr Gunnar Karlsson tjänst
gör vid KH/Vt 55 efter avslutad 
kontraktsperiod i Brasilien. Be
fattningen i Katrineholm påbörja
des den 2 september. 

Herr Björn Assarsson har av
slutat kontraktsperioden i Mexi
ko och tjänstgör sedan den 2 
september vid avdelning Dptt. 

Herr Kai Nielsen har återkom
mit till Sverige efter avslutad 
kontraktsperiod i Brasilien. Se
dan den 2 september tjänstgör 
han vid avdelning Drr. 

Ingenjör Ted Simonsson 
tjänstgör sedan den 12 augusti 
vid avdelning IN/Vt efter avslu
tad kontraktsperiod i Malaysia. 

Ingenjör Javques Goos har 
återvänt från USA och tjänstgör 
sedan den 2 september 1974 vid 
avdelning X/Vi. 

Ingenjör S O Carlstedt har 
bytt stationeringsort. Sedan den 
12 maj tjänstgör han som försälj
ningsingenjör i Kenya vid The 
Old East African Trading Co Ltd. 

Ingenjör Lennart Andersson 
överflyttades den 21 juli till Bra
silien från Venezuela. 

Ingenjör Lars Lindström 
tjänstgör sedan den 12 septem
ber vid avdelning X/Vi efter av
slutad kontraktsperiod i USA 

9310 kronor till sju elprovare i Visby 
De sju elprovare som är med på bilden utgör 
ett skiftlag pä en av våra reläsatsprovarro-
botar i Visbyfabriken. De blev belönade på 
senaste sammanträdet med förslagskommit
tén med tillsammans 9 310:—. Deras förslag 
innebär i korthet att antalet dokumentblad i 
samband med uppkoppling och färdigställ
ning av robot till ny reläsatstyp har reduce
rats från 10—15 till 1—2 vid vissa reläsats-
typer. Vidare att de snören som används vid 
varje inkoppling buntas ihop till ett antal 

6750 kronor 
för tre förslag 
vid LME/GV 
Maskinställare Rune Hög
berg på GV/Vt 562 har be
lönats med 6 750 kronor för 
tre förslag. Förslagen var 
klippmall för proppfäste 
2 000:—, monteringsverktyg 
för 40-deliga och 80-deliga 
proppar 1 750:— samt 
bockverktyg för hållare 
3 000:—. 

Rune Högberg kommer 
från verkstadsmiljö i Värm
land och började på GV 
1947. Brons fick han 1971. 

— Det första man gör när 
man får ett nytt jobb är ju 
att tänka igenom det hela. 
Se om det kan göras på nå
got annat, enklare sätt. Vi 
här på GV har i allmänhet 
tämligen små serier och då 
lönar det sej inte så mycket 
att lämna in några förslag. 

Men i mina tre fall rörde det 
sej om litet större serier 
och då kan det vara värt att 
satsa. På GV är det lätt att 
komma till tals med folk 
och lägga fram tekniska 
synpunkter på produktionen 
vare sej det gäller förslags
verksamhet eller inte. Det är 
självklart att jag uppskattar 
och blir stimulerad av dom 
här tre belönade förslagen, 
säger Rune Högberg. Tilläg
gas kan att det var första 
gångerna som Högberg 
lämnade in några förslag. 

Övriga belönade GV-för-
slag 
Evert Ericsson, Vt 562, 
150:—, 
Lennart Hellström, GVas, 
75:—. 

Rune Högberg på GV/Vt 562 
har fått 6 750 kronor för tre för
slag. 

2000 kronor rekord 
inom LM- kontoren 
Enligt vad KONTAKTEN er
farit har ett så högt belopp 

Inga Lundström (LMElHFlXl 
Bpd) belönades med rekordbe
loppet 2 000 kronor inom kon
torssidan. 

mindre enheter. Minskningen av anta/et do
kumentblad har resulterat i betydligt större 
överskådlighet och provningssäkerhet och 
förenklad felsökning. 

* 
Provarna som delar på denna summa 

pengar är stående från vänster: Per-Ove 
Ringvall, Björn Östergren, Arne Pettersson, 
Arne Nordgren (uppsättare), Tore Karlqvist 
(arbetsledare). Sittande: Jan Wetter/und, 
Rolf Montelius. 

som 2 000 kronor för ett 
förslag inom kontorssidan 
till en enstaka medarbetare 
tidigare inte utbetalats. Det 
beloppet kan Inga Lund
ström på LME/X/Bp emel
lertid glädja sig över enligt 
beslut nyligen. 

Hennes förslag går ut på 
att använda sig av s k för
tryckt film vid Xerox-kopie-
ring. 

— På många avdelningar 
används fortfarande papper 
med förtryck i maskinen, 
berättar Inga Lundström. 
Många kopior kasseras på 
grund av dålig passning och 
dessutom tar det tid med 
en så besvärlig arbetsme
tod. Genom att använda en 
plastfilm med tryck — en 
mall — behöver man inte 
ha förtryckta kopior utan 
maskinen kan fyllas med 
vitt eller kulört papper. In
om X/B har metoden redan 
börjat tillämpas vid den om
fattande specifikationsko
pieringen. 

Fritz Frick, Xerox-opera
tör vid X/Bs, är numera väl
digt belåten: 

— Tidigare var det med 
obehag jag åkte till LM och 
jobbet med de besvärliga 
förtrycken. Ideliga omkopie-
ringar på grund av missatv 
passing frestade på nerver
na. Nu går arbetet som en 
dans och av de i runt tal 
6 000 kopior som körs här 
dagligen blir det inte många 
som hamnar i papperskor
gen. 

Inga har tidigare lämnat 
in en hel del förslag och 
fick bl a ett belönat med 
1 000 kronor för två år se
dan. 
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S om framgår av fotot ovan 
är spaningsradarn upp

byggd på en lerränglasl bil av 
arméns senaste modell. Den är 
alltså mobil och således inte av
sedd för t ex vårt fasta kustför-
svar utan för det i hög grad rör
liga nya svenska luftvärnsrobot-
systemet RBS 70. 

Systemets uppgift är, som väl 
de flesta känner till. att skydda 

| infanteri- och pansarförband 
som ju sällan ligger stilla någon 
längre tid. 

Den svenska armén saknar 
ingalunda spaningsradar, men 
den typ som nu används har 
bl a den svagheten alt flygplan i 
trädhöjd är nästan omöjliga all 
upptäcka på radarskärmen. Ekot 

från terrängen slår kraftigt ige
nom på skärmen och döljer pla
net. 

Ml:s dopplerradar sorterar 
automatiskt bort dessa störande 
markekon. men släpper igenom 
ekon från rörliga föremål som 
finns i luftrummet någonslans 
mellan 0 och 4 000 meter. En 
viss minimihastighet krävs dock 
hos föremålen. Knepet all lura 
radarn genom alt från skyn 
släppa ned sakta dalande remsor 
är inte längre användbart. 

En mängd försök har visat, 
alt ett vapensystems (typ RBS 
70) reaktionsiid förkortas avse
värt om robotskytten kan rikta 
in sig på ett mål som han vel 
dyker upp inom optikens syn-

Spaningsradarn PS-70/R; 

Pukdopplertekniken avslöjar 
luftanfall i trädtoppshöjd 

I juni för två år sedan utvalde För-
svarets Materielverk LME:s division 
för försvars- och signalelektronik 
(Ml) i Mölndal som huvudleveran
tör av två försöksexemplar av en 
spaningsradar och sedermera av en 
ev serietillverkning. Det första 
provexemplaret har nu levererats 
och nummer två ska vara färdig 
den 1 maj nästa år. Innan rege
ringen beslutar om serieproduktion 
eller inte genomgår anläggningen 
omfattande tekniska test samt 
trupp-prov av beställaren. Ml-che
fen Sven Fagerlind: 

— En serieproduktion, som 
tidigast kan komma igång under 
budgetåret 1975/76, betyder sys

selsättning för ett hundratal män
niskor under flera år här i Mölndal. 
Vi hoppas och tror på ett positivt 
regeringsbeslut. Inom arméns ma
ter i el plan har medel avsatts till 
Robot 70-förband — som spa
ningsradarn skall ingå i — för flera 
hundra miljoner kronor. 

Sven Fa ger lind anser också att 
det finns goda förhoppningar på 
att få sälja anläggningen till utlan
det. Intresset världen över är näm
ligen mycket stort och man är spe
ciellt imponerad av spaningsra
darns förnämliga förmåga att sor
tera bort markekon som ställer till 
mycket trassel när man vill upp
täcka flyg i trädtoppshöjd. 

Fäll. Den nya spaningsradarn ger 
sådana noggranna invisnings-
värden i bearbetat skick till ro
botskytten. 

Förekomsten av alltfler "låg-
sniffsanfair innebär all spa
ningsorganet måsle placeras på 
högt belägna platser för att få 
bästa sikt. Kravet på en skyddad 
uppställningsplats t ex i skog 
gör att antennen måste upp över 
trädtopparna. Nya PS-70/R har 
en hydrauliskt manövrerad mast 
som är nedfälld i iransporlläge 
och höjs upp vid användning till 
12 meter. 

När anläggningen visades för 
pressen förra månaden på Lv 6 i 
Göleborg skedde del verkligt 
realistiskt med "fientligt" flyg 
— en helikopter och ett flygplan 
— i luften. Några LM-ingenjö-
ren var t o m kamouflerade till 
militärer! Spaningsradarn skötte 

sig exemplariskt och fångade 
obevekligt in de båda luftfarkos
terna. 

Imponerande snabbi fick man 
f ö upp stationen. Det tog knap
pa fem minuter från framryck-
ning via uppmontering till "fär
dig för användning." 

Alla upplysningar som eld-
ledaren och robotskytten behö
ver för att kunna skjuta ner 
fienden kommer från en målda-
tamottagare som väger cirka 20 
kg. Se skissen! 

I hyddan sitter fem personer 
— en stridsledare, tre radarope
ratörer (vid pressvisningen 
tjänstgjorde LM-arna Svante 
Jonsson och Alf Mohlin som så
dana) och en orienteringsman. 
Här finns bl a radarstativet och 
radarindikalorn samt sambands-
utrustning. Se skissen nedan t v. 

Det är inte bara LME som 

huvudleverantör som med till
försikt väntar på besked om en 
kommande serietillverkning. 
Flera underleverantörer finns. 

Hydda och masiarrangemang 
tillverkas sålunda vid Hägglund 
& Söner samt indikatorutrusi-
ning vid Philips Teleindustri. 

Försvarets Materielverk säger 
bl a så här om utvecklingsmöj
ligheterna för PS-70/R: 

— Det finns goda möjligheter 
att med smärre anpassningar 
använda radarn även till andra 
uppgifter än att betjäna luft-
värnsrobotsystemel RBS 70. 

Olika typer av såväl land-, kust-
som sjöbaserade vapensystem 
kommer här in i bilden. Förut
sättningarna är goda även för 
export. Modernaste teknik och 
komponenter samt digital sig
nalbehandling gör konstruktio
nen mycket flexibel. Bend 

Radarstativet syns vid bortre kortsidan. Bredvid finns plats för en man 
som lyssnar på luftlägesinformation (LUFOR) och luftvärnsorder (LM-or-
der). Informationen visas på skärmen som är halvgenomskinlig. Snedhör
nan närmast upptar ett radiostativ. Radarindikatorn ses cirkelformad i 
bordet. Stridsledaren sitter på stolen vid kortsidan och på de andra ope
ratörer. Figuren ovan visar hur radarn ingår i det nya helsvenska robot
systemet RBS 70. 
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LM-dagen på 

LM-dagen 1974 firades dels på Skansen med 
pensionärslunch på restaurang So/liden och 
dels på Gröna Lund med ett flertal LM-arran
gemang, där nytt för året var visning av LM-
filmer och blixtschack med publiken. Fritids
kommittén vid LME/HF höll i trådarna före
dömligt som vanligt. Vädrets makter stod LM 
bi. Lördagsmorgonens mörka skyar efterträd
des nämligen av en nästan klarblå himmel 
lagom när "Grönan" slog upp grindarna 
klockan två. 

Humöret på topp 
i kortkorta köer 

Tur med vädret hade LME i 
dubbel bemärkelse. De mörka 
molnen på morgonen skrämde 
bort en hel del "utomstående" 
nöjesparksbesökare och som på 
beställning till "Grönans" öpp
ningstid klockan två bröt solen 
igenom de blygrå skyarna och 
värmde skönt från en plötsligt 
nästan helblå himmel. Djurgår
den frestade verkligen till av-
stressande promenader med sen
sommarens färgprakt i rabatter 
och djupgrön mogen grönska i 
ekkronorna. 

En mamma med tre åkpigga 
telningar i lägre trotsåldern ut
tryckte sig så här-. — Det var 
flera år sedan i "dötrist" regn
väder, som vi hann med att göra 
av med alla inköpta rabattku
ponger till åkattraktionerna. 1 
dag stod vi i sol i knappast någ
ra köer alls till populära Berg-
och dalbanan. Radiobilarna och 
Lustiga huset. Kupongerna hade 
en strykande åtgång och så ska 
det naturligtvis vara en lyckad 
LM-dag. 

Bordsplaceringen Ökade 
utbytet och trivseln 

För andra året i följd svarade 
Solliden. vackert beläget på 
Skansenhöjden, för pensionärs
lunchen. I det muntra sorlet 
från drygt 800 gäster hördes 

Folkdanslaget '' Träskogillet'' 
med många LM-are visade upp 
sina yngsta förmågor på gamla 
områdets scen vid tretiden. 
Många är verkligt rutinerade 
dansare, men nog pirrade det i 
nervtrådarna ändå? Blyga skratt 
och fnitter trängde ut över de 
välbesatta bänkraderna, speciellt 
när det krånglade till sig i turer
na. Och då sneglade man försik
tigt ned på publiken, där föräld
rar, släkt och vänner uppmärk
samt följde minsta rörelse hos de 
tjugofem i granna folkdräkter 
klädda flickorna och pojkarna. 

Telekabeldivisionen hade många 
representanter med på pensio
närslunchen. Vid det här bordet 
sitter tre syskon som alla är 
guldmedaljörer och en av dem 
dessutom silverplakettör. Fr v ses 
"silverflickan" Eivor Ftoos (f d Vt 
32), Ebba Strömblad ("gamla" 
spinnhallen), Gustav Ståhlknapp 
(fd förman på Vt 39) som är 
bror till Eivor, damen i mitten 
Linnea Apelquist (jobbat i snör
monteringen och i matrummet) 
är den tredje i syskonskaran. Men 
inte nog med det!, nästa dam, 
Martha Roos (också "gamla" 
spinnhallen) är syster till Ebba! 
Hänger ni med? Tydligt är att 
LME verkligen kan kal/as ett 
"familjeföretag". S/ut/igen har 
vi nått fram till paret Marianne 
och Tore Rännefors (han är per
sonalchef vid Telekabeldivisionen 
i Älvsjö). yjT 

många positiva omdömen om 
maten och arrangemangen. — 
Alldeles förträfflig, sa man all
mänt om schnitzeln med cham
pinjoner och det uttrycket och 
liknande kom igen om bordspla
ceringen, som på initiativ av 
RIFAs personalchef Gustav Ek
lund gjorts företags vis. Av pen
sionärerna kom merparten själv
klart från Moderbolaget. "Dot
tern" SK.V hade anmält 160, 
LMS 46, SRA 35 och R1FA 25 
fd medarbetare med minst 25 
års anställning inom koncernen. 

Längre tal om Ericssonkon- \ 
cernen och vad den uträttat i j 
nära och förgången tid hålls inte I 
längre ulan har bytts ut mot I 
korta anföranden. Kurt Persson 
fritidskommitténs ordf, hälsade i 
sålunda de inbjudna hjärtligt I 
välkomna, varefter personaldir j 
Nils Svensson och tekn dir I 
Christian Jacobaeus tog till orda i 
och hoppades på en trevlig t 
lunch med gott utbyte av såväl \ 
mållid som samvaro med f d ar- 1 
betskamrater. 

LM-orkestern koncerterade, i 
Gunnar Sävsund (LMS), Roger 
Nordström ( fd LME), Anders I 
Möller (Ellemtel) och Gunnar 
Erling (X/Hkb) underhöll med 1 
sång till gitarr och piano. Säv-
sunds och Möllers tolkning av 
Olle Adolphssons "Sängen" var i 
av verkligt hög klass. Texten • 
står på gränsen till det otillåtna i I 
ett så pass seriöst sammanhang I 
som pensionärslunchen. Visan 

Forts på sidan 6. 

När folkdansarna gjort sitt på Gamla scenen och 
Mac Freddy trollat verkligt trevligt för barnen kallade 
Helmer Törnkvist, ordförande i LME Motorklubb, på 
vinnarna i familjerallyt. Glädjande nog kunde tre av 
de fyra priserna delas ut från scenen. Glade segraren 
Yngve Sundblad (X/Tfg) med fru Clary och 3-årige 
Johan belönades med en kasettbandspelare med ra
dio. 2:a priset — en elektrisk prydnadslampa — er
övrades av Roger Lennartsson (X/IxuC) som här ses 
til/sammans med dotter Helena, 12 år. Ekipage Inge
mar Lundquist tog 4:e pris — ett stort paket After 
Eight. Fru Ulla som ibland hjälper LME med över
sättningar på engelska, representerade familjen vid 
prisutdelningen tillsammans med barnen Janne, 

12, och Rolf, 8 år. Tredje priset — en snygg pryd
nadsljusstake — gick till Svante Lindström (XIRob). 

Vid entrén intill Gröna Lunds gamla dansbana hade 
LME Dyk en liten monter med fotos och en fullstän
digt utrustad dykare i modell. Många små och stora 
barn — mycket unga till ganska gamla — sökte sig 
dit me/lan upplevelserna i bergbana och karuseller. 
Joakim, 5 år, med storebror Peppe, dubbelt så gam
mal, tycker att dykargubben har väldigt många fina 
grejer på sig och undrar "varför det då". Torgny 
Sjöstrand i LME Dyk och på X-avdelningen för för
säljning ger besked. (Fotografen tycks dock för till
fället vara mera intressant, så pappa Åke Attervall 
på LME.s informationsavdelning hittar nog inte nå
gon dykarpryl på barnens julklappslista.) - ^ 

Tjugofempensionärer var inbjudna från dotterbolaget 
RIFA, varav flertalet samlades för lunch i den triv
samma lilla lokalen "Viking Club" på Solliden. Vid 
kortänden sitter Essie Dahlöf (arbetat på tillverk
ningen av kondensatorer i Brommafabriken) och på 
vänster långsida hennes systrar Florence Fahlén och 
Grace Gustavsson (tidigare också hon på tillverk
ningen av kondensatorer). Syster Florence var med 
som hjälp åt systern Grace, som har bekymmer med 
rörligheten. Av paret Cedwa/I närmast fönstret är det 
makan Dagny som är fd Rifa-anställd (på tekniska 
laboratoriet). 

Närmast på höger sida återfinns Robert Jansson 
(senast "allt i allo" på A-divisionen), Ella Olsson 
(jobbat på kondensatortillverkningen), Wilhelm 
Karlsson med fru Märta (han var planeringsman och 
senast chef för vaktmästeriet). — Verkligt lyckat att 
arrangera bordplaceringen företagsvis. Nu kunde 
man samtala om sådant som de flesta kände till och 
det blev onekligen en vä/digt trevlig lunch, tyckte Ri-
fas personalchef Gustav Eklund, som tillsammans 
med Inga Lindgren och Karin Lundeli på personalav
delningen hjälpte pensionärerna tillrätta. 

Pensionärer från LMS (dotterbolaget LM Ericsson Te-
" 'pmateriel AB) sågs spridda vid många bord på re

staurang Solliden. Här är emellertid en samlad 
"LMS-elva" med VD Per-Bertil Janson närmast tv. 
Vidare runt bordet ses fru Martha Lund — skymd — 
med maken Ivan (tidigare chef för materialförsälj
ningen), Sven Läth (förut på Östra Regionens instal
lation), Bertil Andersson med fru (han arbetade på 
Erga under många år innan han kom till LMS och 
avdelningarna för konstruktion och tillverkningsdo
kumentation), Ernst Fridman (tillverkningsdokumen
tation), Anne-Sophie Berg med make Gösta (brand
larm), silverplakettören Bertil Granqvist (fd förnäm
lig säljare av bl a DYA-systemet) samt VD.s maka 
Karin Janson. 

Två familjer Lindlöf ses t v nedan och det är Bir
gitta (fd Vt 14) och hennes make Klas (som tidigare 
jobbat på Vt 27, men nu är på Utvecklingsavdel
ningens mekaniska labb i Västberga), Margareta 
med maken Henry (fd måttjusterare på Vt 17). Mitt 
emot dessa fyra sitter Ture Fasth närmast (en av 
pensionärernas tre representanter i "Guldmedaljfon
den" och fd aktiv inom V-klubben vid LME/HF), 
Margareta Hu/tin (fd på Verktygskonstruktionen, 
V/Bv), Rune Wah/stedt (f d elektriker på 06-an) och 
hans maka Berta. 

— Glad stämning och jättebra mat, till skillnad 
mot förra året, tyckte framförallt Birgitta Lindlöf. — 
Vi gjorde som så många andra, tog en promenad på 
Skansen efter måltiden och smälte maten, säger pa
ret Wah/stedt. Och vi/ken tur med vädret! 

På "orgeltrappan" snett emot stora scenen på Gröna Lund ritade 
barn "något om Grönan" så det sprutade om färgpennorna lördagen 
lång. Arrangörerna LME Konstförening hade fullt sjå med att dela ut 
papper och pennor till de så småningom drygt 200 som prövade de 
konstnärliga anlagen — som i många fall resulterade i eleganta, nai-
vistiska, realistiska, konturstarka, flytande, smäckra, detaljrika etc 
bilder av t ex pariserhjulet mitt emot de unga konstnärerna. 

Det motivet fängslade också trion på fotot, där i varje fall den Ijus-
håriga unga damen i mitten är ett "LM-barn". Hon heter Tina Norell, 
6 år gammal, och hade med sig på Gröna Lund den b/onde grannkillen 
Mattias. Pappa Lars arbetar på SRA.s avdelning för service och in
stallation. 

När det kvällades delade konstföreningen ut 30 färglådor till glada 
barn som tillsammans med ytterligare många barn och vuxna kalasa
de på gratis-saft och gratis-bullar på Dans In. 
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LME.s olympiska fadderbarn Bengt Gingsjö på segerpallen efter SM-
vinsten på 200 m frisim i somras i Jönköping. T v Anders Bellbring 
och t h Peter Pettersson. 

Inför olympiaden 1976 

Drygt 50-talet företag 
"sponsrar" idrottsess 

Det var i början av året som SOK 
gick ut till 150 av landets största 
industrier och vädjade om stöd i 
ett cirkulärbrev undertecknat av 
prins Bertil. Så här fram på höst
kanten har ett drygt 50-tal företag 

nappat på idén med ekonomiskt 
stöd till den svenska idrotten inför 
de olympiska spelen 1976, för 
Gingsjös del äger de rum i Mont
real i Kanada. 

För att följa den stränga 
IOK-siadgan (Internationella 
olympiska kommittén) betalas 
det inte ut några kontanta bi
drag till OS-aspiranterna. Al l t 
sker. som sagt var. via SOK. 
Beloppen ti l l var och en av 
idrottsmännen/flickorna varie
rar, men ligger i regel på ca 
15 000 kronor som skall förde
las över tre år. 

Idrottsmannen kan t ex få ut 
sina pengar i form av ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst i 
samband med resor och tävling
ar och för träningsläger utom
lands. Del väsentliga är att våra 
OS-hopp kan träna i lugn och 
ro och komma väl trimmade till 
de olympiska spelen 1976. 

För alla er som inte såg på 

Europa-mästerskapen i simning 
på TV i augusti, lämnar vi här 
en kort faktapresentation av 
Bengt Gingsjö: 
Född den 15 april 1952. 
Tävlar för "Simavdelningen 
1902" i Göteborg. 
Gift, frun heter Nancy. Dottern 
Christina. 
Bor i Göteborg. 
Innehar europarekorden i frisim 
på 400 m (4.01.27) och 800 m 
(8.32.82). 

Placeringar i större samman
hang: 
EM 1970: 4-.a på 4 x 200 m 
fritt. 
OS 1972: 4:a på I 500 f r r i t l , 
4:a på 4 x 200 m frit t , 6-.a på 
400 medley, 7:a på 400 m fritt. 
V M 1973: 3:a på 400 m fritt. 

4-.a på I 500 m fritt, 6.a på 400 
m medley. 
EM 1974: 2:a på 400 m fritt, 
3:a på 4 x 200 m fritt, 5:a på 
I 500 m fritt, 5.a på 4 x 100 
m fritt, 6:a på 200 m fritt. 

Dessutom har han blivit 
svensk mästare 13 gånger. 

Och så några exempel på v i l 
ka förelag som "sponsrar" en 
del andra idrotisstjärnor inför 
OS -76: 
Ulrika Knape, simhopp (SAS 
och Volvo), Agneta Henriksson, 
simhopp (Rank Xerox), Anders 
Gärderud, friidrott (AGA), Has
se Jacobsson, fäktning (Kema-
Nord), Kjell Isaksson, friidrott 
(Marabou), och Ragnar Skan-
äker, skytte (Philips). 

-GHZ 

LANDSORTSFABRIKERNA 

Elden lös i Piteåfabriken! 
De två första veckorna i septem
ber brann det friskt och ofta vid 
Piteåfabriken. Bränderna var alla 
anlagda av stadens brandkår och 
ingick som praktisk del i en 
brandskyddsinformation för bl a 
reparatörer, skyddsombud och 
arbetsledare. 

Under fyra timmar lärdes ut 
hur man förebygger bränder och 
hur man bör handla om en 
brand uppslår. 

Speciellt underströks vikten 
av att inte råka i panik ulan 
lugnt tillämpa regeln "larma-
rädda-släcka". 

Svenska Brandförsvarsför
eningens svelsfilm med til lhö
rande testfrågor ingick i den 
teoretiska delen. Ansvarig för 
övningen hos PÅ var Tore Vik
ström och den leddes på ett fö
redömligt sätt av Piteå Brand
kår. Jarl 

Pentti Kerovirta söker rädda vad som räddas kan av en formspruta. 

Bättre undan för undan i OS 
— En påtaglig förbätt
ring har undan för undan 
skett i förhållandet mel
lan klubben och fabriks
ledningen, sade bl a OS 
verkstadsklubbs ordfö
rande Christer Rosén när 
organisationen nyligen 
firade sitt 10-årsjubi
leum. 

Del var närmare bestämt den 
17 augusti som de 10 åren upp-

Verkstadsklubbens ordförande vid 
LME:s Oskarshamnsfabrik Chris
ter Rosén. 

L M - D A G E N 

Forts frän fjärde sidan. 

förlorar lätt charmen och blir 
plump om den behandlas grovt 
eller onyanserat. 

Filmvisning och schack 
nytt för året 

Erik Malmberg, still going 
strong, svängde dirigentstaven i 
fascinerande rörelsemönster 
framför LM-orkesterns medlem
mar som spelade på uteserve
ringen Siesta under "Grönans" 
första öppningstimma. 

Utställningen med LM-foton 

i trappan mellan gamla och nya 
områdena hade i år bytts mot 
visning av filmerna "Telecom
munications Worldwide" och 
"LM-äret 1973" i teatern inti l l 
"Grönans" stora scen. Ingen 
större rusning, rapporteras til l 
K O N T A K T E N . Vädret var väl 
för vackert för innesittning! 

LM Dyk visade sporldykarut-
rustning intil l Dans Ut och strax 
bredvid blixtschackspelade her
rar Richard Strobl (X /Ove) , 
Herberts Zalitis (T /Kbd ) och 
Karl-Erik Sundberg ( X / G x ) 
med 100-procentig framgång 
med publiken: — Dom var rätt 
svaga, snarare än vi var duktiga, 
reflekterade försynt en av de tre 
schackessen. 

Unga folkdansare från ' T rä 
skogillet", som är hemvisten för 
många LM-dansare, knep applå
der vid framträdandet på Gamla 
scenen. Därefter förrättade ordf 
Helmer Törnkvist i LME Motor
klubb prisutdelning i "Ku l på 
hju l " . 18 ekpage hade då ge
nomfört en 5-kamp; gjort man
överprov, tunnbandsiullat, tips-
promenerat och svarat på trafik
frågor. Yngve Sundblad (X /T fg ) 
var duktigast totalt och fick för 
prestationen en kasettbandspela-
re med radio. 

Under större delen av efter
middagen kunde f ö prov avläg
gas för Trafikborgarmärket vid 
stora Gröna Lunds-entrén. Ett 
hundratal prov gjordes och fyr

tio märken såldes under dagens 
lopp. 

Initiativrika LME Konstför
enings barnteckningsiävling på 
den s k orgeltrappan samlade 
omkring 200 ritglada LM-barn 
och andras "ungar". 30 fick 
färglådor för extra fina presta
tioner vid prisutdelningen med 
saft- och bullkalas på Dans In , 
när det så smått börjat skymma 
över nöjesparken. Och då var 
också en finfin LM-dag slut. 
Som blev så lyckad mycket tack 
vare solens välregisserade upp
trädande — att lysa och inte ly
sa på rätta tider. 

Text: Bend 
Foto: Karl-Evert Eklund 
( LME/R f ) 

märksammades med tal, supé 
och dans på Forum i staden. 
Speciellt inbjudna var Oskars
hamnsfabrikens chef Bertil 
Nordström samt klubbens tidiga
re sex ordföranden med fruar 
resp män. 

— Relationerna mellan verk-
sladsklubben och fabriksled
ningen har förbättrats påtagligt 
undan för undan. Det är svårt1 

att peka ut någon speciell fråga 
som klubben agerat i med extra 
gott resultat ulan det är genom 
förhandlingar och representation 
i olika samarbetsorgan som för
hållandena i högre grad påver-' 
kals. Det goda samarbetet med 
övriga fackliga klubbar vid OS 
har också bidragit till positiva 
förändringar för personalen, un
derströk Christer Rosén vid sin 
återblick på de gångna 10 åren. 

LEN 

ORIENTERING 
SVERIGE—FINLAND 
Vid höstens sedvanliga klubb
match i orientering mellan 
L M E / H F och LME/Fin land 
blev det 2—I till svenskarna. 
HF.arna vann oldboystävlingen 
och lagtävlingen, medan finlän
darna segrade i seniorklassen. 

RESULTAT: Seniorer I ) Sven 
Erik öhman LMF 1.08.30 2) 
Olle Öberg LME 1.12.55 3) 
Åke Samuelsson LME 1.16.57. 
Oldboys I ) Ingmar Andersson 
LME 46.37 2) Kalevi Konoi 
LMF 1.02.10 3) Arne Östberg 
LME 1.15.50. Lagtävlingen I ) 
LME 7.10.38 (Olle Öberg. Åke 
Samuelsson, Paul Kanarbik, 
Jörgen Hiilpbers, Ingemar An
dersson, Arne Öslberg) 2) LMF 
8.35.38 (Sven Erik Öhman, Stig 
Olof Öhman, Timo Jalava, Ju-
banni Eskelinen, Erhard Holm
berg, Kalevi Konoi). 
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LME-fågel i Venezuela 
En 4 1/2 meter lång och 700 kg tung brons
skulptur av skulptrisen Tyra Lundgren pryder 
numera infarten till teleadministrationen 
CANTV:s nya administrationsbyggnad i Vene
zuelas huvudstad Caracas. Skulpturen, som 
fått namnet "FÅGELN" och symboliserar tan
kens flykt över världen, har skänkts av LME till 
CANTV. 

Order värda 100 miljoner 
på datorstyrda stationer 

LME har under senaste månaderna fått stora 
beställningar på datorstyrda telefonstationer 
från Danmark, Finland, Holland samt Norge. 
Orderna är värda omkring 100 miljoner kro
nor. Flertalet stationer förses med en nyut-
vecklad dator som är helt uppbyggd med in
tegrerade kretsar och halvledarminnen. 

Orderna gäller förmedlings
stationer för nationell, interna
tionell och interkontinental tele
fontrafik. Sådana här datorstyr
da stationssystem finns — som 
framgått av information i KON
TAKTEN — redan i drift bl a i 
Danmark, Finland och Holland. 
Norge har tidigare beställt en 
station av samma typ som ännu 
inte tagits i bruk. Erfarenheterna 
i ovanslående länder som har 

förmedlingsstationerna i drift 
torde i hög grad ha påverkat be
sluten att placera de nya beställ
ningarna hos oss. 

LME har för övrigt redan åtta 
sådana stationer i drift i sex län
der och ytterligare ett betydande 
antal under installation eller i 
order. 

Tre silverplakettörer 
inom samma släkt 

När ingenjören och verkmästaren Alvar Törn-
qvist gick i pension och fick sin si/verp/akett 
måndagen den tredje september 1974, så 
bröts en gammal familjetradition. Nämligen 
den att arbeta på LM Ericsson. A/vars far 
John, mera känd för arbetskamraterna som 
"Djurgårds-Johnne", jobbade på LM-verk
staden i ett drygt 40-tal år. Och med Alvar 
själv blev det tredje gången gilt, som famil
jen Törnqvist från Frejgatan i Stockholm fick 
en silverman på LME. Tidigare hade hans bå
da .äldre, nu bortgångna, bröder Johan och 
Sven fått sitt silver för 50 år vid företaget. 
— Om man räknar in frugan min så har 
Törnqvistarna avverkat i det närmaste 200 
anställningsår hos LM, säger Alvar. 

Storebror John satt i stads
fullmäktige ett antal år, men det 
har ju i och för sej inget med 
LM att göra, berättar Alvar. 

— När farsan jobbade på LM 
så blev det som så att jag fick 
rekommendationer dit. Och så 
började jag där också precis som 
mina bröder. Jag var väl en 
14—15 år då jag kom till appa
ratförbindningen på dåvarande 
avdelning 10 med "Spanska 
Fredrik" som lagbas. Vi hade 
lagbasar på verkstaden på den 
tiden. 

— Redan från början tyckte 
jag jobbet var kul, del har jag 
egendomligt nog tyckt under al
la mina LM-år. Nära till verk
staden var det ju också till en 

början. Det tog inte många mi
nuter att gå från Frejgatan till 
Tulegatan. 

— Efter några år kom jag 
över till 22:an och kopplade re
gister. Och sedan fick jag ett 
väldigt trevligt arbete. Det gäll
de paneler till Stockholm—Mo
tala-radiostation hos professor 
Löfgren på LM. 

— Under depressionen hade 
jag tur så tillvida att jag inte 
blev permitterad. Vi som blev 
kvar jobbade korttid men del 
var inte så mycket ati göra. 
Verkstadshallarna stod i allmän
het tomma och tysta. 

Alvar var på 32:an då flytt
ningen till Midsommarkransen 
skedde. Till en början fanns det 

Nyblivne silverplakettören Alvar 
Törnqvist (X/BprJ. 

ingen restaurang på det nya 
stället "utan vi fick äta på bygg
nadsjobbarnas futt". — Det kä
ket var mycket bra, kommer jag 
ihåg. 

Under 2:a världskriget arbe
tade Alvar bl a med kikarsikten 
till Bofors Iv-kanoner och slapp 
därför all bli inkallad. Förman 
på 28-.an blev han 1943. 

Till den då nyinrättade proto-
typverkstaden i Gröndal kom 
Alvar 1947, där han löste 
många komplicerade uppdrag 
från nät- och telesignalavdel-
ningarna. Så blev del då till sist 
X-divisionens avdelning för tek
nisk dokumentation, dit han 
kom 1972. 

På sin tid var Alvar en myc
ket inbiten bridgespelare och 
tillhörde LM:s starka lag som 
vann korpmästerskapet i bridge 
tre år i rad. — Min senaste 
partner innan jag lade av med 
bridgespelandel var verk
stadsklubbens nuvarande vice 
ordförande Stanley Oscarsson. 

-GHZ 

I PENSION 

Här omnämns anställda inom 
LME koncernen med minst 25 
tjänsteår. 

1/9 Förrådsarbetare Raymond 
Fredriksson. LME/HF/Vt 39. 
Anställd 1947. Brons: 1973. 

1/9 Maskinarbetare Vanja Karls
son. LME/HF/Vt 13. Anställd 
1949. Brons: 1974. 

1/10 Förman Thorsien Bystedt. 
X/M. Anställd 1941. Guld: 1972. 
Kvarstår i tjänst. 

1/10 Förman Karl-Gustav 
Hansson. LME/HF/Vt 16. An
ställd 1940. Guld: 1972. Kvarstår 
i tjänst. 

1/10 Plastmasseberedare Alfred 
Jalg, ÄL/KV/Vt 323. Anställd 
1947. Brons: 1972. 

TACK! 

Ingrid Kroon på HFIV:s arbets -
studiesektion började för 44 år 
sedan hos LME. I pension den 1 
oktober. 

1/10 Herr Helge Carlsson, 
GF/Nra. Anställd 1947. Brons: 
1972. 

1/10 Fru Ingrid Kroon 
LME/HF/V/Bah. Anställd 1930. 
Guld: 1969. 

Började för 44 år sedan som 
skrivbiträde på gamla LM-verk-
staden vid Tulegatan i Stock
holm. Kom 1949 över till verksta
dens sekretariat, där hon var an
svarig bl a för tidrapportering för 
tjänstemän och arbetsledare in
om verkstaden. 1962 övergick 
hon till verkstadens arbetsstu-
diesektion, där hon tjänstgjorde 
fram till pensioneringen. 

1/10 Ingenjör Alvar Törnqvist. 
LME/HF/Bpr. Anställd 1924. Sil
ver: 1974. 

(Se vidare separat silverpre-
sensation ovan). 

FÖDELSEDAG 
Andersson Märta, f d HF/Vt 18 
Andersson Lennart. TN/Evk 
Nordström Arne. TN/Ade 
Andersson Rune. HF/X/Kfk 
Widén Gustaf. X/Ye 
Sjöö Gun. HF/Rf 
Forsberg Greta. T/Krr 
Söderqvist Stig. GF/NpC 
Åkerlund Arne. ELLEMTEL 

ANNAN VÄNUGHET 

Öberg Samuel*, TN/Akm 
Peterson Vi lhelm*, TN/T/Kkc 
Pettersson Eric*, PJ/lv 
Ek Folke*, INTELSA, Spanien 
Kroon Ingrid*,HF/V/Bah 
Sandahl Harry*, X/Iss 
Stehager Folke*, HF/Vt 27 
Törnqvist Alvar*, X/Bpr 
Casselvik Elna*, LME/Phs 

I pension 

VÄNLIGT DELTAGANDE 

vid min makes och vår faders, 
Alfred Kaiser BO/G/Fev, bort
gång 
Maria, Karin och Harold Kaiser 

vid min makes, Robert Hanning 
f d X/I , bortgång 

Märta Hanning 

vid min faders, Karl-Einar Gö
ransson f d X/I, bortgång 

Bertil Göransson 

, . , VUXENUTBILDNING. LMEs fd fa-
?rmaf ^ S ! 6 n ByStedt <XIM) briksbyggnad i kvarteret Måsen i Olof-
började 1941 hos foretaget. Kvar- s t r om kommer i hösi alt användas för 
Star i tjänst efter pensioneringen vuxenutbildningen vid gymnasieskolan i 
den 1 oktober. orien. 

Nya allmänna 
anställningsbestämmelser 
för LME och dotterbolagen 
är nu klara. KONTAKTEN ger 
information i kommande nr. 
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Utgivarkorsband 

Nästa KONTAKTEN utkommer omkring 15/11 

Du kan säga din 
mening om LME 
och jobbet och få 

svar i KONTAKTEN 

Ring fröken LM 

Rita mamma eller 
pappa på jobbet! 

S ent omsider kan vi re
dovisa resultatet av 

teckningstävlingen för 
"LM-barn" under 12 år. 
Dröjsmålet beror på att vi 
gärna ville ge de unga 
konstnärerna utomlands 
chansen att vara med. Pos
ten från många avlägsna 
länder tar ju ofta lång tid. 

KONTAKTEN och LME 
Konstförening hade hop
pats på ännu bättre delta
gande än de 50-talet teck
ningar som efter hand kom 
in. men kanske är det så 
att barnen inte vet så myc
ket om vad mamma eller 
pappa gör på jobbet och 
hur det ser ut där! ? 

Juryn, som bestod av LOSS 
Hagberg, Siv Nyberg och Agne 
Johansson från Konstföreningen 
samt Bert "Bend" Ekstrand 
KONTAKTEN, enades om att 
dela upp tävlingen i två grupper 
— över och under 6 år — samt 
utse en vinnare "alla katego
rier". Delta p g a det relativt 
ringa antalet tävlingsbidrag. 

Bäst av alla blev som nämnts 
(se I .-a sidan) 10-årige Björn 
Frank) som får 50:— för sin 
prestation. 

Bland de yngsta — Grupp B 
— imponerades vi i juryn av 
Anette Peterssons, 5 I/2 år, i 
"profTsmanér" förda penna som 
skildrar mamma Marianne när 
hon lägger plåster på en patient 
på LME:s hälsovårdscen trål på 
HF. 

S-årige Alexander Aminoff 
har pappan jobbande vid The 
Ericsson Corp på 27:e våningen 
i en skyskrapa i New York. De 
flesta av strecken representerar 
telefontrådar och resten är rök
slingor från fader Jans pipa. 

Familjen Steinbergs flickor, 
Sophia, 6 år. och Johanna, I I 
år, del log med stor framgång. 
Den yngsta så förnämligt att 
hon överglänste betydligt äldre 
tecknarkollegor och vann grup
pen för större barn (A). Fantasi 
präglar hennes bidrag som visar 
pappa Ulrich då han arbetar vid 
en dator på Telekabeldivisionen 
i Älvsjö. Sophia tycker visst att 
han behöver koppla av ibland 
med att leka t ex med boll eller 
apa! 

Grattis Pamela Törnqvist i 
Söderhamn och 6 år gammal. 
Du har ritat till dig ett andrapris 
i grupp A. Det råder ingen tve
kan om att din mamma Helga 
arbetar med datorer hos LM. 
Datorn med de skojiga siffrorna 
och med sin välta stol intill vi
sar att du har stor känsla för de
taljer. 

Tredje pris bland de "äldre" 
barnen överräcker vi till 6 I/2-
ärige Johan Kjerstad. Bilden vi
sar pappa Asbjörn då han provat 
spolar på LME.s Tellusfabrik. 
Den sittande ställningen kom-

Sophia Steinberg, 6 år l:a pris A 

Anette Petersson, 5 1/2 år l:a pris B 

Alexander Aminoff, 5 år 2:a pris B 

Johan Kjerstad, 6 1/2 år 3:e pris A Pamela Törnqvist, 6 år 2:a pris A 

mer fint fram i Johans enkla 
skiss, tyckte juryn. 

Till sist hoppas vi lilla Maria 
Hjalmarsson, 3 år gammal, får 
en extra kram därhemma i Täby 
för sitt 3:e pris. Teckningen i 
blyerts var utförd med så lätt 
hand att den tyvärr inte går att 
reproducera 

Det är väl inte omöjligt att vi 
om något år eller så kommer 
tillbaka med en ny tävling och 
ett nytt intressant ämne för 
"LM-barnen" att försöka skildra 
på ritpappret. 

Bend 

PRISLISTA: 

Vinnare 

"Alla kategorier" 
50;— Björn Frankl. 10, Ty
resö. 

Grupp A (6—12 år) 
35:— Sophia Steinberg, 6, 
Kungsängen 
20:— Pamela Törnqvist, 6, 
Söderhamn 
15:— Johan Kjerstad, 6 
1/2, Västerhaninge. 

Grupp B (under 6 år) 
35:— Anette Petersson. 5 
1/2, Saltsjö-Boo 
20:— Alexander Aminoff, 
5, New York 
15:— Maria Hjalmarsson, 
3, Täby. 

Jättekulpenna till 
Fredrik Almqvist 9, Viveka 
Andersson 10, Annika 
Ericsson 8, Robert Falk 4, 
Stefan Fekete, 8, Stina 

Gillberg, 7, Lena Grönas, 
8, Stefan Holmqvist, 4, 
Annika Lewinson. 8, Ma
ria Lökken, 11, Elisabeth 
Norberg. 11, Annelie 
Olovsson, 9, Leo Pöld, 7, 
Mart Pöld. 11, Susanne 
Sem-Sandberg, 10. Dan 
Sone. 8, Thomas Wahl
ström. 9, Katarina Wahl
ström, 6, Ronald Weislet-
ten, 9, Martin Wiese. 10, 
Ingrid Åkerberg, 9 1/2. 


