1974
PERSONALTIDNING FOR LM ERICSSON MED DOTTERBOLAG

300000 KRONOR
disponeras under de tre åren 1974
—1976 av de fackliga representanterna
vid LME med dotterbolag för studieresor. Ändamålet med resorna är att ge
fackens representanter vidgade kunskaper
om verksamheten vid Ericssonskoncernens större arbetsplatser världen över.
Det innebär, för att ta ett exempel,
att fackligt folk hos EDB i Brasilien kan
beviljas resa till koncernens huvudanläggning vid Telefonplan i Sverige.
Se vidare sidan 4.
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1974 ÅRSMÖTE

SiFO-undersökningen

med representanter för Ericssonkoncernens företagsnämnder i Sverige hölls i
Visby den 30 maj. Sammanlagt deltog
ca 150 personer, vilka representerade
koncernens 40 företagsnämnder i Sverige. 1 programmet ingick visning av
Visbyfabriken samt ett besök i Gotlands
fornsal — museet med samlingar från
utgrävningarna på Gotland.

Resultatet av SIFO-undersökningen vid
LME mottogs med extra stort text- och
bildpådrag av lokalpressen i orter med
deltagande LME-enheter. Men många av
landets övriga tidningar såg också enkäten som ett fint förstasidestoff. Först
med kommentarer var TV 1 som hade
ett några minuter långt inslag i Aktuellt
den 24 maj. "Intervjuoffer" var bl a
HF/V-klubbens Henning Augustsson
och LME/DB Nils Tengberg.

Se vidare sidan 4.

Se vidare sidan 5.

MARCUS WALLENBERG:
. . . FÖRESLÅR ATT STÄMMAN TILL ALLA MEDARBETARE I LME — INGEN NÄMND
OCH INGEN GLÖMD — UTTALAR ETT VARMT TACK FÖR
DE UTOMORDENTLIGA PRESTATIONER SOM DE FÖR
BOLAGETS RÄKNING HAR
GJORT PÅ MÅNGA OMRÅDEN . . .
Bolagsstämman,

se sidan 2.

De anställdas ordinarie representanter i LME:s styrelse verkstadsklubbens ordförande Henning Augustsson och SIF-klubbens ordförande Stian Kvastad satt på första parkett vid bolagsstämman tillsammans med flertalet övriga styrelseledamöter.

BENGT NORLING BESÖKER
LME I MALAYSIA

Tan Sri Haji Sardon Jubir som är Malaysias
kommunikationsminister var i Sverige för en
tid sedan och träffade kollegan Bengt
Norling. I mitten av april var det tid för
svarsvisit och då besökte kommunikationsminister Norling även LME i Malaysia.
Där startade vi 1970 en fabrik för montering, förbindning och provning av reläsatser
och stativ i huvudstaden Kuala Lumpur. Totalt sysselsätts 250 medarbetare, varav 170
inom verkstadsdelen.
— TMK (bolagets LME-beteckning) har
utvecklats tillfredställande och personalen
som till stor del består av kvinnor arbetar både bra och noggrant, säger övering Sven
Lönnström (LME/HF/DfF) som ses t h på
bilden. Mannen längst tv är TMK:s chef
Lars Estberger och damen kommunikationsminister Norlings fru Elisabeth.
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LME:s styrelseordförande
feknologie
MARCUS WALLENBERG:
Ordföranden, tekn dr Marcus Wallenberg yttrade som slutanförande vid LME:s stämma i S:t Eriksmässans lokaler i Älvsjö
den 28 maj 1974:
— Innan jag förklarar bolagsstämman avslutad, känner jag
det angeläget att föres/å att stämman till alla medarbetare i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson — ingen nämnd och ingen
glömd — uttalar ett varmt tack för de utomordentliga prestationer som de för bolagets räkning har gjort på många områden.
LM Ericsson har ju haft ett glänsande år och vi har haft stora tekniska framgångar. Vi har nu AKE-stationer i Nordens fyra huvudstäder. Vi har dessutom gjort en inbrytning och framskjutit våra positioner, hoppas vi, i England och vi har vunnit
stora framgångar också i Arabvärlden, inte minst i Algeriet.
Bakom allt detta ligger ett målmedvetet och synnerligen kunnigt arbete. Jag vet knappast något företag i Sverige som har
en så homogen medarbetarstab och en sådan anda av effektivt
samarbete både inom teknik, produktion, försäljning och administration.
Som verkställande direktören anförde, kan man inte utta/a
sig om framtiden. Vi har nu en orderstock, som troligen är den
bästa och största vi har haft. Därför blir det väl som vanligt
inom telekommunikationsindustrin
nämligen att, om det till
äventyrs skulle bli en ändring i konjunkturen, vår industri fortsätter att njuta av de stora orderstockarna ett antal år. Man får
hoppas att de räcker så länge att det ungefär motsvarar konjunktursvackan så att vi kan få fortsätta på liknande sätt.
Många anställda till vilka vårt tack riktar sig är här också

doktor

såsom aktieägare. Emellertid är jag övertygad om att det inte
bara är dessa som kommer att svara ja, när jag föreslår att
stämman beslutar att framföra ett varmt tack för utomordentliga prestationer under år 1973 och ett lycka till för framtiden.
Stämman beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Drygt 400 aktieägare, varav mänga anställda hos LME. besökte arets bolagsstämma som hölls i en av S t Eriksmässans lokaler i Älvsjö den 28
maj.

Tryckeri A B Allehanda Trelleborg
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LME:s verkställande

direktör

KONTAKTEN återger nedan VD:s anförande
vid stämman. Uteslutet är endast den korta
inledningen om koncernens verksamhet och
resultat. Där konstaterar VD bl a att mellan

MARKNADERNA
Den globala efterfrågan på teleijänster ökade. Världshandelns yt-

terligare stegring — trots valutaoro
och oljekris — och tillväxten inom
industri och näringsliv kräver fortsatt utbyggnad av snabba och goda

BJÖRN LUNDVALL:
1972 och 1973 skedde en vinstförbättring
på
cirka 60 procent. Detta ligger långt över genomsnittet — som är 13 procent — för 5årsperioden
1969—73.

telekommunikationer. Detta ledde
till höga investeringar i telefonnäten
i många länder där lelekommunikationernas utveckling tidigare efter-

salts av olika anledningar. Under år
I972 — det senaste år från vilket
statistik finns — ökade antalet installeradc telefonapparater anslutna

till det globala telenätet med 21.6
till ett totalt antal i tjänst på 312.9
miljoner. Ökningen var 7,4 procent
— en stegring jämfört med tidigare.
Sveriges andel i ökningen av antalet
under året installerade apparater var
150 000 eller blott 7 promille av totala ökningen — en illustration av
den svenska marknadens litenhet i
internationella sammanhang.
Tillväxten i telenäten fördelade
sig som vanligt mycket ojämnt i relation till folkmängden i världen
och återspeglar det kända faktum
att telefontätheten, dvs antalet apparater/capita, följer mycket nära
BNP/capita.
Av statistiken framgår att USA
har mer än I apparat/2 invånare,
och det är därför ingen överraskning att mer än 40 procent av världens 3I3 miljoner apparater finns
där. Andra länder med hög telefontäthet är Sverige, Schweiz, Kanada,
New Zealand. Europa har i genomsnitt 16,0 apparater/100 invånare
med de stora länderna England.
Frankrike, Tyskland, Italien. Spanien mellan 16,5 och 31.4 apparater/100 invånare. Med undantag av
Japan. Australien och New Zealand
är tätheten i resten av världen mycket låg.
Östblocksländerna ligger på ca
5—10, Latinamerika i sin helhet på
3.3 och Asien med undantag av Japan på mindre än 2. Stora länder
som Brasilien och Mexiko har sålunda inte mer än 3—4 apparater/100 invånare och totala antalet
apparater i tjänst i vardera landet är
betydligt mindre än de 5,0 miljoner
vi har i Sverige. Det är mot denna
bakgrund som vi har anledning att
se optimistiskt på framtiden för boTekn dr Marcus Wallenberg
skötte som vanligt ordförandeklubban
vid bolagsstämman. T v om honom LME:s VD
Björn Lundvall och t h stämmans
protokollförare
Jan
Stenberg, LME/DrJ.

3
laget och koncernen, under förutsättning av att vi har konkurrenskraftiga produkter och en bra försäljningsorganisation.
Vid förra årets bolagsstämma underströk jag den viktiga roll som
Västeuropa och Latinamerika spelar
för koncernens försäljning. Fem
länder i Västeuropa: Sverige, Italien, Frankrike, Norge och Danmark och två länder i Latinamerika:
Brasilien och Mexiko, svarar för
2/3 av totalfaktureringen. Jag gav
då även några siffror som underströk vilka stora förändringar som
skett inom koncernen under den senaste 1 O-årsperioden — inte minst
i fråga om dotterbolagens alltmer
ökande andel av faktureringen och
leveranserna till kunderna — en
förändring på 10 år från 45 till 65
procent av den totala faktureringen.
Detta är torra siffror. Kanske det
vore av visst intresse att försöka se
litet närmare på de resurser som
byggts upp och som gjort denna
förändring möjlig.

STE i Frankrike
Det franska bolaget STE är utanför moderbolaget det största fariksbolaget med följande nyckelda -

Fakturering 1973,
milj sv kr
Antal anställda
31.12.1973
Brutto investeringar i
anläggningstillgångar senaste 10 åren,
milj sv kr
Brutto anläggningstillgångar 31.12.1973,
milj sv kr
Produktionslokaler
31.12.1973, m2
Levererade publika
telefonstationer
1973, antal linjer
Levererade abonnentväxlar 1973, antal
linjer
Levererade telefonapparater 1973
Antal sysselsatta
med teknik 1973
Pågående och beslutade utbyggnader av
produktionslokaler, m2

544
8.208

204
184
97 000

Bolagets huvudkund är franska
telefonförvaltningen; som får över
20 procent av sina automatstationer
från STE. Systemet är ett egenutvecklat koordinatväljarsystem grundat på moderbolagets teknik.
1
I samarbete med telefonförvaltningen och ett franskt företag i
branschen är STE i färd med utvecklingen av ett datorstyrt automatstationssystem för stora lokalstationer, främst Parisområdet.
Bolaget
är
börsintroducerat.
Frankrike släpar efter sina grannar i
Europa i telefontäthet och regeringen söker beslutsamt genom stora investeringar hinna i fatt dessa. En
fortsatt hög utbyggnadstakt kan förväntas!

340 000
546
16 000

OS-chefen
disponent
LME:s styrelse har
utsett
platschefen vid Oskarshamnsfabriken ingenjör Bertil Nordström till disponent i bolaget.

FATME i Italien
Nästa stora Europabolag är Fatme
i Italien.
Fakturering 1973,
milj sv kr
618
Antal anställda
31.12.1973
6 003
Brutto investeringar
i anläggningstillgängar senaste 10
åren, milj sv kr
129
Brutto anläggningstillgångar 31.12.1973,
milj sv kr
123
Produktionslokaler
31.12.1973. m2
60 000
Levererade publika
telefonstationer
1973, antal linjer
318 000
Levererade abonnentväxlar 1973, antal
linjer
20 575
Levererade telefonapparater 1973
180 000
Antal sysselsatta
med teknik 1973
508
Pågående och beslutade utbyggnader av
produktionslokaler, m21 24 000

485 000
178 294

drag på avd Ai. Den 1 januari
1948 blev han assistent ät direktör Hugo Lindberg (ID) och fick
tjänsteställebeteckningen Di. Fyra år senare 1952 utsågs han till
personalchef (PC) och den 1 juli
1963 till personaldirektör.
Nils Svensson är utexaminerad
från
såväl
handelshögskola
(1946) som socialinstitut (1950).
Idrottsliga meriter finns bl a
som koncernmästare i tennis.

Bolaget har två statliga teleförvaltningar som huvudkunder. Dess
produktområde är vidare än STE's i
det att Fatme även tillverkar transmissionssystem. Huvudprodukten är
automatstationer av koordinatväjartyp. Också Fatme täcker till något
över 20 procent förvaltningarnas
behov.

Alla omvaldes på stämman
Hela styrelsen liksom suppleanterna omvaldes vid stämman.

STYRELSE
Marcus Wallenberg (ordförande)
Erik Boheman (vice ordförande)
Henning Augustsson (personalrepresentant)
Lars-Olof Ekeberg
Stian Kvastad (personalrepresentant)
Wilhelm Söderman
Jan Wallander
Ragnar Woxén
Björn Lundvall (verkställande direktör)

SUPPLEANTER
Nils Berggren
Göran Borg
Gustav Levin (personalrepresentant)
Erik M Svensson (personalrepresentant)
Peter Wallenberg
Henning Augustsson och Stian Kvatstad är som väl de flesta
vet ordförande för Verkstadsklubben resp SIF-klubben vid
LME/HF. Erik M Svensson är Verkstadsklubbens ordförande vid
LME:s Karlskronafabrik och Gustav Levin tillhör SALFs klubbstyrelse vid LME/HF. Han arbetar som förman på Tellusverkstadens avdelning 743.

Nils Svensson, KD

NILS SVENSSON
DIREKTIONSMEDLEM(KD)
LME:s styrelse utsåg vid ett
sammanträde den 28 maj personaldirektör Nils Svensson
(DK) till medlem av bolagets
direktion. Tjänsteställebeteckningen är KD.
Direktionen bestar i övrigt
av följande medlemmar: Björn
Lundvall (VD). TD Christian Jacobaeus (vice VD), PD Arne
Mohlin (vice VD). FD Arne
Stein (vice VD), HD Fred Sundkvist (vice VD), ED Gunnar
Svalting (vice VD). LD KarlAxel Lunell (dir) samt CD Yngve Åkesson (dir).
Nils Svensson är född i Söderköping den 7 juli 1921 och började hos LM Ericsson den 20 maj
1947 med administrativa upp-

Under flera år har teleförvaltningarna — trots Italiens bekymmersamma ekonomiska läge rent generellt — bedrivit en stark utbyggnad av telenätet, i vilken Fatme deltagit. I framtidsplanerna ligger en
fortsatt hög utbyggnadstakt, men det
synes för närvarande vara osäkert,
om denna kan realiseras på grund
av försämringen i Italiens ekonomi.

EB i Norge
Det tredje stora Europabolaget
som jag valt ut är Elektrisk Bureau
(EB) i Norge.
Fakturering 1973,
milj sv kr
204
Antal anställda
31.12.1973
2 097
Brutto investeringar i anläggningstillgångar senaste
10 åren, milj sv kr
95
Brutto anläggningstillgångar 31.12.1973,
milj sv kr
103
Produktionslokaler
31.12.1973, m2
42 000
Levererade publika
telefonstationer
1973, antal linjer
43 950
Levererade abonnentväxlar 1973. antal
linjer
18 284
Levererade telefonapparater 1973
120 350

Bertil
Nordström.
OSC
Bertil Nordström, född den 30
september 1929 i Bjurholm i Västerbotten, var platschef för Gylling & Co i Oskarshamn innan
han fick motsvarande befattning
i februari 1967 inom LME, när
bolaget övertog Gyllings teledel.

vm — ny seKnon
på LME/HF
På grund av det kraftigt ökade
behovet av produktionsutrustningar i koncernens svenska och
utländska fabriker inrättades den
1 juni en sektion för produktionsutrustningar,
Vm, underställd
VC.
Sektionen skall handha planering och specificering av tillverkning och inköp av produktionsutrustningar för telefonitillverkning

Antal sysselsatta
med teknik 1973
Pågående och beslutade utbyggnader
av produktionslokaler, m2

211

7 000

Elektrisk Bureaus produktområde
har samma bredd som Fatmes. och
huvudkund är norska televerket.
Dessutom är EB koncernens specialist på marina teleutrustningar inklusive radioanläggningar för fartyg
— kanske ganska naturligt med
tanke på Norges ställning som sjöfartsnation.
Telefontätheten ligger tämligen
högt — 32 apparater/100 invånare
— och tillväxten är därför inte så
hög som i Frankrike och Italien —
men televerket har ambitioner all
hinna ikapp grannen i öster. Elektrisk Bureaus aktier är sedan många
år på Oslobörsen.

EDB I Brasilien
Utanför Europa vill jag i första
hand nämna EDB i Brasilien.
Bolaget har som huvudkunder teleförvaltningarna i de olika delstaterna i Brasilien, framförallt i Sao
Paulo, Rio Grande do Sul. Minas
Gerais. Bahia och Pernambuco
samt det statliga bolaget för rikstrafik Embratel.
EDB har befunnit sig i praktiskt
laget oavbruten expansion sedan

enligt separat
befattningsbeskrivning.
Från F överföres lager och lagerplanering av provningsutrustningar men F kvarstår som försäljningsansvarig mot kund.
V/Tm:s arbetsuppgifter överföres till sin helhet och denna
sektion upphör därmed.
Sektionen uppdelas i två grupper:
Vmt — teknik och specifikationer. Chef Gustav Juhlin (tidigare
V/TmC)
VMP — planering. Chef Gunnar
Särne (tidigare FptC)
Sektionschefsbefattningen
upprätthålles tillsvidare av VC
Sture Edsman.

Utlandstjänst
Ingenjör Lars Jaensson har efter
avslutad kontraktsperiod i Mexiko återkommit till Sverige. Han
•tjänstgör vid avdelning X/L sedan den 22 april.
Herr Bengt Asplund tjänstgör
sedan den 6 maj vid avdelning
Niu efter avslutad kontraktsperiod i Iran.
Ingenjör Percy Johansson påbörjade
kontraktstjänstgöring
som
försäljningsingenjör
vid
Ericsson do Brasil Comercio e Industrie S A den 4 maj.
Herr Per-Eric Blomér tjänstgör sedan den 6 maj vid avdelning VY/Vt 498. Blomér har tidigare varit anställd vid Ericsson
do Brasil Comercio e Industria
SA.
Ingenjör Bengt Bolin påbörjade den 21 maj tjänstgöring som
chef för tillverkningen vid Telecommunication Manufacturers i
Malaysia.
Ingenjör Wadih Skaf har bytt
stationeringsort. Den 19 maj ändrades hans stationeringsort frår
Beirut, Libanon, till Oran, Algeriet, där han tjänstgör som försäljningsingenjör.
Ingenjör Gunnar Olsson, som
tidigare tjänstgjort i Australien,
har den 31 maj omplacerats till
Mexiko som konstruktör vid Teleindustria Ericsson S A.
Ingenjör J A Bergman har avslutat sin tjänstgöring i Tunisien
och gått i pension den 1 april.
Se även nästa sida.

1967. Tillverkningen innefattar hela
faltet av de viktigaste produkterna
liksom hos Fatme. Marknadsandelen är för närvarande myckel hög.
60—65 procent.
Bolaget är börsintroducerat sedan
1970.
Brasiliens telenät undergår för
närvarande en enorm expansion,
som inte minst återspeglas av
EDB's orderingång under 1973.
Fakturering 1973,
milj sv kr
384
Antal anställda
31.12.1973
5 813
Brutto investeringar i anläggningstillgångar senaste
10 åren, milj sv kr
136
Brutto anläggningstillgångar 31.12.1973,
milj sv kr
146
Produktionslokaler
31.12.1973, m2
49 000
Levererade publika
telefonstationer
1973, antal linjer
82 200
Levererade abonnentväxlar 1973, antal
linjer
50 342
Levererade telefonapparater 1973
222 000
Antal sysselsatta
med teknik 1973
333
Pågående och beslutade utbyggnader av
produktionslokaler; m2 50 600
Forts på sista sidan
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FMKEN MPONHUR NU
300000 KRONOR FÖR
RESOR INOM KONCERNEN
LME:s styrelse behandlade och biföll på sammanträde den 28 maj
ett förslag från de anställdas representanter i styrelsen om art medel skulle stillas till förfogande för att ge personalens förtroendevalda fackliga representanter möjligheter art genom studieresor
inhämta kunskaper om verksamheten vid Ericssonkoncernens större arbetsplatser. LME:s styrelse godkände en kostnadsram härför
om 300 000 kronor för perioden 1974—1976. Medlen skall disponeras enligt särskilda anvisningar.
KONTAKTEN ger nedan ett utdrag från anvisningarna. Berörda bolag och fackliga organisationer kommer att få utförlig information inom kort.

Cirka 150 ledamöter frén koncernens nämnder i Sverige sammanträdde i Visby den 30 maj.

Representanter för 40 företagsnämnder sandades i maj i Visby
Programmet för koncernföretags nämnden den 30 maj i Visby bestod av visning av Visbyfabriken
samt sammanträde under eftermiddagen. Sammanträdet inleddes av
VD Björn Lundvall, som informerade om aktuella frågor i LME-koncernens verksamhet. Därefter kommenterade ED Gunnar Svalting
Ordförande i företagsnämnden på
HF. PD Arne Mohlin. hälsade deltagarna i Visby välkomna och erinrade därvid om intressantare händelser inom företagsnämndsverksamheten under det senaste året.
Han angav att HF:s företagsnämnd
i höstas höll ytterligare en "idédebatt" om nämndverksamheten. Under idédebatten hade bl a framkommit, att företagsnämnderna bör behandla "tunga" frågor och gärna
hälla ämnesinriktade sammanträden.
Vidare bestämdes att vidareinformationen
frän
företagsnämnden
skulle utökas genom att "nämndnytt" utges med 2 å 3 extra nummer per år. Vidare skall arbetsutskottet hålla sammanträden även efter nämndsammanträdena för att

"Ändamålet med resorna är att vidga de förtroendevalda
fackliga representanternas kunskaper om verksamheten vid
Ericssonkoncernens större arbetsplatser.
Medel till resa kan beviljas väl meriterad facklig representant, som är anställd vid Telefonaktiebolaget LM Ericsson eller dotterbolag med fabrikation eller omfattande installationsverksamhet. Den fackliga representanten skall i
minst tre år, som ordinarie ledamot i den fackliga organisationen, aktivt ha deltagit i dess arbete vid bolaget.
Resa kan företas till bolag med fabrikation eller omfattande installationsverksamhet inom Ericssonkoncernen i
samma eller annat land än det vederbörande är anställd i.
Resorna beviljas av en nämnd bestående av fyra ledamöter av vilka Telefonaktiebolaget LM Ericssons styre/se utser
två ledamöter för företaget, varjämte ingår de anställdas två
ordinarie ledamöter i bolagets styrelse som representanter
för de fackliga organisationerna.
Nämnden skall bistå den resande med informationsmateriel för förberedande studium om bolaget och landet dit resan företas.
Senast tre månader efter återkomsten skall nämnden erhålla rapport om de erfarenheter av allmänt intresse som
vunnits under resan."

koncernbokslutet och sedan besvarade företagsledningen frågor från
de/tagarna angående koncernbok- get. (KONTAKTEN kommer senare
slutet och om LME.s internationel- att ge mer information om riktlinla verksamhet. Deltagarna hann jerna för personalkommitténs ställning och uppgifter).
också med ett besök i Gotlands
Från arbetet i centrala samarbetsFornsal, dvs det kända museet med nämnden framhölls det utbildningssamlingar från utgrävningarna på program för företagsnämndsledamöter som nämnden nyligen hade beGotland.

följa upp handläggningen av de frågor nämnden behandlade.
Arne Mohlin erinrade också om
de nya riktlinjer för personalkommitténs vid HF ställning och uppgifter som nyligen har fastställts.
De nya riktlinjerna innebär bl a
att personalkommitténs ledamöter
skall ges tillfälle att bedöma och
lägga synpunkter på personalfunktionens resurser och budget genom
att budgetförslag föredras i personalkommittén innan det lämnas till
sedvanlig budgetbehandling i företaget.
Vidare gäller att personalkommittén vid väsentligare ändringar av
personalfunktionens
organisation
eller rekrytering av medarbetare till
personalfunktionen skall informeras
före beslut när så bedömes angelä-

Temat "LME:s internationella
verksamhet" följdes sedan upp under
koncernföretags nämndssammanträdet i Visby. Dessa informationsaktiviteier utgör led i strävandena att sprida kunskap till personalen om LME:s internationella
verksamhet.

X/l-personal:

UTLANDSTJÄNST

Nämnddeltagarna hann med
att göra ett besök i Gotlands
fornsal.

Visbyfabrikens platschef Ragnar Gustafsson visade koncernföretagsnämndens ledamöter runt i
fabriken. Till vänster bakom VYC ses bl a VD Björn Lundvall och PD Arne Mohlin.

handlat. Programmet syftar till att
ge ordinarie nämndledamöter i den
svenska delen av koncernen (ca 450
personer) utbildning i framför allt
ekonomiska frågor med tyngdpunkten lagd på specifika LME-förhållanden. Utbildningen avses starta
hösten 1974.
Arne Mohlin framhöll avslutningsvis vikten av att personalen i
ett internationellt företag som LME
har kunskaper om hur bolagets
verksamhet bedrivs så att de kan
bedöma och värdera den allmänna
debatt som äger rum om de internationella företagen. I denna debatt
förekommer tyvärr ibland en del
oklarheter.
För att ge personalen korrekt information om LME:s internationella
verksamhet anordnade HF-nämnden en informationsafton i februari
i år, där bl a VD Björn Lundvall
informerade och besvarade frågor.

Göran Pettersson och Göran
Duske har avslutat sina uppdrag
i Venezuela för semester och
omplacering.
Edvin Toivonen, Jan-Erik Andersson, Thure Kedeskog samt ,'/
Staffan Danielsson har avslutat
sina uppdrag i Thailand.
Jan-Olof
Strömstedt
har
återkommit från Argentina.
Nils-Olof Olofsson Har avslutat arbetet i Malaysia.
Sivert Österman. Bo Zaine
och Jan Lindqvist har avslutat
uppdrag i Brasilien.
Bengt Ivarsson och Bengt
Axell har kommit hem från Libanon för semester i Sverige.
Björn Edstav har avslutat arbetet i Ecuador.
Gyula Weisz har avslutat
uppdraget i Costa Rica.
Stig Forking har avslutat
tjänsten som installationschef i
Zambia och Evert Johansson
har tillträtt denna post.
Urban Källestig, Lars Wad
man, Hans Westerlund påbörjar
kortare uppdrag i Italien.
Sven-Olof Hansson. Leif Petersson och Lars Glenne har
påbörjat korttidsuppdrag i Spanien.
Lars Erik Karlsson påbörjar
långtidskontrakt i Tunisien.
Sten-Erik Olsson avreser till
Mexiko på ett kortare uppdrag.
Leif Daxberg har avslutat
uppdraget i Mexiko.
Lars Erik Ekstrand vikarierar
för Peter Axell under dennes
semester i Malaysia.

sifo

LAAE-ENKÄTEN
I PRESS OCH TV

AKTUELLT I TV 1
— Den här undersökningen, sade
Lars Orup bl a, talar om att bara
var tredje anställd har ett klart
uttalat förtroende för verkstadseller företagsledningen.
På detta svarade Nils Tengberg (LME/DB), att man får räkna med i en organisation med
närmare 30 000 anställda spridda
på ett 40-tal orter i Sverige, att
företagsledningen ter sig som
något ganska avlägset. Och att
förvänta sig att man ska säga att
man har ett mycket stort förtroende för företagsledningen är
därför lite väl optimistiskt.
Henning Augustsson (LME:s
V-klubb på HF) yttrade bl a: —
Vi har 40 procent utländsk arbetskraft varav många inte kan
svenska språket. Dem når vi nog
inte utan de blir isolerade. Vi har
försökt med information på olika
språk, men det har visat sig
svårt att få ut den på ett riktigt
sätt. Vad som i övrigt kommit
fram av den här undersökningen
är att det är dåligt med information och att kontakten är dålig
mellan arbetsledning och anställda.

SYDÖSTRA SVERIGES
DAGBLAD

-

— Nej, jag är inte överraskad
över att 30 procent vill sluta vid
LME,
menade
Gösta
Ed
(LME/KA/VaC). Förklaringen är
enkel. Vi är helt enkelt inne i en
rekryteringsvåg med nya unga
människor.
Självklart
är att
många av dem har svårt att till
en början anpassa sig till den nya
miljön. Såvitt jag nu kan bedöma
tillsätts en kommitté med uppgift
att framlägga förslag till åtgärder
som skall leda till minskad lust
att lämna företaget.
Erik M Svensson (KA.s Vklubb) finner att enkäten ger
klart besked om att informationen inte är tillfredsställande. —
Jag kan inte ge något annat råd
än att uppmana till större intresse för våra fackliga möten, säger
han. Det känns många gånger fasansfullt att uppslutningen på
mötena inte är större. Det är ju
medlemmarna som på fackföreningsmötena styr styrelsen.

BORÅS TIDNING
Företagsledningen i Borås jämte
de fackliga företrädarna menar
samstämmigt att undersökningsresultatet väl stämmer med deras erfarenheter. Roland Karlsson (BS V-klubb): — Jag tror
mera på Sifo-undersökningen än
på vad Göran Palm skriver i sin
bok "Ett år på L M " .
— Enkäten fick ett positivt utfall här i Borås och det är glädjande, konstaterar personalchef

George Skoog. Nu skall vi gå vidare och bättra på sådant som
brister.

ARBETET
Citat ur ledare betitlad Dyster
bild av facket: " M e n den mycket
utbredda uppfattning som redovisas i rapporten, att facket inte
kan påverkas, att de inte känner
att de är helt suveräna att forma
sin egen organisation, är allvarligt.
Det här är inte någon unik situation, varken för LM-fabriken
eller för facket. För den som arbetat fackligt är mönstret välbekant. Det är fråga om ett jättearbete, att både försöka få med
sig alla medlemmar i aktivt arbete och därtill i kamp med arbetsledning och företagsledning arbeta för att åstadkomma förändringar . . . "

got annat. Här försökte 49 procent av de tillfrågade att hitta
något annat. Och det är väl i och
för sig helt naturligt för en fabrik
med den ålderssammansättning
som vi har.
Tidningen har gjort en enkät
bland ÖS-personalen. Här är
några av svaren.
Birgit Johansson som arbetat
med samma sak i fyra och ett
halvt år: — Jag trivs bra med
arbetet. Ibland är det dåligt med
material och så, men jobbet är
bra. Jag funderar inte på att söka nytt jobb.
Margareta Staffrén, 4 1/2 år
vid ÖS, trivs, men skulle sluta
om hon fick något annat: — Men
jämför man med andra jobb här
på företaget tycker jag det här
är bra.
Ingegerd Wahlström, började
i dec 1973, trivs också, men tycker jobbet är lite enformigt. Hon
håller på med spolning: — Jag
skulle ta ett annat jobb om jag
fick lika bra betalt som här.

ÖSTERSUNDS POSTEN
ÖS-fabriken hade ett lågt trivselvärde enligt Sifo-rapporten.
Företagsledningen och även
de fackliga organisationerna vid
fabriken har en hel del invändningar till undersökningen. Man
tycker inte att undersökningen
ger en rättvis bild. Samtidigt säger båda parterna att det inte är
så underligt, att en stor andel säger att de vill sluta. Medelåldern
vid fabriken är 30 år och den
vanligaste åldern 22 år.
— För mänga är detta deras
första jobb och då är det ju helt
naturligt att de har för avsikt att
flytta på sig. Trots allt så tror jag
att folk här svarat ärligt på frågorna. Ärligare än på andra håll.
Det är lite surjämte över resultatet, säger V-klubbens ordf Torsten Bengtsson.
En av frågorna löd så här: Vill
du stanna kvar i ditt nuvarande
jobb eller försöker du hitta något
annat? ÖS-chefen Bengt Gerger
kommenterar frågan så här: —
Det fanns då två alternativ 1) Vill
stanna och 2) Försöker hitta nå-

L M E / M I / B har erhållit en b e t y d a n d e order f r å n T a i w a n på järnvägssignalutrustning.
O r d e r n , s o m nu har godkänts a v berörda m i n i s t e rier i T a i w a n , är på ca 80 miljoner kronor. Beställningen, s o m ingår s o m e n del i e t t stort e l e k t r i f i e ringsprogram,
omfattar
säkerhetsanläggningar,
e l e k t r o n i s k t fjärrstyrningssystem och a u t o m a t i s k t
tågkontrollsystem.
Leveranserna av d e n beställda utrustningen, s o m
huvudsakligen skall t i l l v e r k a s i Sverige, k o m m e r a t t
sträcka sig över ca f y r a år.

IMS EXPORTBtAR TILL 90 LÄNDER
Under
1973
exporterade
d o t t e r b o l a g e t L M Ericsson
T e l e m a t e r i e l A B ( L M S ) till
90 länder. N y a f ö r å r e t var
bl a K a m b o d j a , Seyshellerna, Bahrein, Q a t a r och B r u nei. D e t är några a v d e i n tressanta u p p g i f t e r n a s o m
finns a t t läsa i e n spedit i o n s b e r ä t t e l s e f r å n bolaget.
8 200 kolli lämnade lagret i Oskarshamn, vilket betyder i genomsnia S kolli per arbetstimme.

SIF-AKTUELLT (HF)

Den totala bruttovikten var
SANNINGEN?! har bladet som
650 000 kilo, volymen 2 650 kurubrik och skriver därefter följanbikmeter. Av detta levererades 7
de: — Ja — är vad som framprocent med flyg, 60.5 procent med
kommit
i Sifoundersökningen
bil, 26 procent med båt och 0,5
sanningen — vi utgår ifrån det.
procent
per post. Bruttokilopriset
Att 43 procent bevistat ett fackvar så högt som 68 kronor.
föreningsmöte under
senaste
året är ingen låg siffra, men svaAtt Oskarshamn är en hamnstad
rar dåligt mot att 66 procent vill
hörs ju redan på namnet. Men ännu
att fler medlemmar aktivt skall
har inga atlantångare angjort kajermedverka i det fackliga arbetet.
na. Alla båtsandningar går därför
Är det så, att vi tycker att " d e t
kan dom andra göra.
med bil från Oskarshamn till Göteborg som är LMS' utskeppningsUndersökningen visar att 18
procent av medlemmarna i SIF
hamn. Flygsändningarna går med
har föga intresse för sin fackförbil till Malmö-Kastrup innan DCening, en låg siffra med tanke på
8:orna eller Jumbojättarna tar hand
att 39 procent medlemmar tycom godset.
ker att de har mycket liten eller
ingen möjlighet att påverka fackTrots biltransporterna är världen
föreningen. Att 4 av 10 tycker så
liten
sett ur transporttidssynvinkel,
om påverkningsmöjligheten rimmar dåligt med att endast 13 t LMS kan lasta flyggods i Oskarshamn kl 11 och samma gods finns i
procent önskar aktivt medverka i
det fackliga arbetet. Resultatet
New York kl 04 40 nästa morgon!
visar också bristen i vår informaSå säg inget om långa leveranstider
tion till medlemmarna.
numera.

TOPPENFIN KRYSSNING
TILL LONDON I MAJ
De 67 LM-arna från Söderhamnsfabriken var
rörande eniga i sina omdömen, "toppen, underbart, succé", när man på Kristi Himmelsfärds dag återvände till Söderhamn efter en
6-dagars kryssning till London. I bagaget bar
man med sig spännande och intressanta
upplevelser från det brusande livet i London
och från den njutbara kryssningen.
Varje år brukar fritidskommittén
ordna en utlandsresa. Resmålet har
tidigare alltid varit Finland. I år beslutade man sig dock för att variera
konfekten och så valde man en
Londonkryssning.
Mannen bakom årets lyckade resa
är fritidskommiuéns ordförande Arvid Ungman, som för mera än ett år
sedan började en utlandsresa. Resmålet har tidigare alltid varit Finland. I år beslutade man sig dock
för att variera konfekten och så valde man en Londonkryssning.
Han tog kontakt med SJ:s resebyrå och utarbetade en resplan. I
fritidskommittén hade man fått in
70 anmälningar och för att finansiera den startade man i augusti en

Taiwanorder på 80 miljoner

sparklubb med 100 kronor i månaden.
I januari kunde Arvid Lingman
ringa SJ och boka plats för 70 personer. Den 15 maj kom så den efterlängtade dagen och 67 av de 70
resespararna kunde anträda Londonresan. Först gick det med tåg till
Goteborg och sedan direkt på Londonfärjan.
Bara kryssningens upplevelser
skulle kräva ett särskilt kapitel med
den höga komfort och de arrangemang som bjöds ombord på färjan.

Shopping i London.

Väl i London blev det besök på
Vaxkabinettet, Buckingham Palace
och alla andra berömda platser i
den engelska huvudstaden. Men allting har ett slut. så också denna resa. Man kan dock förmoda att det

RFA SAMARBETAR
MED STATLIGT
FORSKARLAG
AB Rifa — Ericssonkoncernens
komponentföretag — samarbetar
med ett statligt svenskt forskarlag
för utveckling av nya halvledarkomponenter för telekommunikation.
Det gäller främst utveckling av höglinjära s k DMOS-komponenter, en
ny typ av transistorer för integrerade kretsar.
AB Rifa har redan idag omfattande kunskaper och utrustning för
tillverkning av integrerade kretsar
och är sålunda väl rustat att ta upp
produktionen av nya halvledarkomponenter. Jämfört med nuvarande
transistorer bedöms de höglinjära
DMOS-komponenterna vara konkurrensmässigt överlägsna och ha
en mycket stor utvecklingspotential.
Det nybildade konsortiet lör detta
projekt beslår av åtta forskare från
tre statliga institutioner.

till hösten kommer att dras upp
riktlinjer för en ny resa inom frilidskommittén. Londonkryssningen
blev en succé.
BAM
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VÅGRÄTT
1. LM står för vad
9. Resa bland öar
18. På sko
21. Miljövård vid vatten
33. Övningsstycke
34. Ej skrubbad
35. . . . vore vi där
36. Ökenstorm
38. Kräver datamaskin
40. Tar ut aska
41. Håller panntrycket
42. F d dotterbolag
43. Är oftast läkare
44. Har röd mule
46. . . . efter person
47. Skämma bort
48. Vatten i Afrika
50. Se Lod 132
51. Släcker eld
52. Efter "Faran över"
54. Hjältedikt
57. Afrikaflod
59. Halva Kina
60. Ej i tid

62.
63.
64.
65.

Bibelman
105. Blir onyktra
Kredit
106. Björn Lundvall
I bilkö
107. Ofruktsam
— Jag vill inte ta bilen, sa krog- 108. Fäderneärvd
gästen
110. Skiva
68. Helt korrekt svenska
111. Taffelmusik
73. Orden
114. Allmänna Idrottsklubben
75. Kritik
116. Oftast bra badplats
77. Brännas
117. Väderstreck
78. Snabbflygare
118. Prinsessman
79. I etern vid fotbolls-VM
120. Inte rak
80. — Den ende, sa flickan
122. Tyngd
81. Nilen har ett berömt
124. Sultanat
82. Tröst i öknen
126. Ogift
83. Gör man med åror
127. Simulera
84. Klar
129. Skänka
85.£|ieväxt
130. Ofta saluplats
133. Gör mycket ny LM-teknik
86. I W nybörjare
137. Bedrivs i vattendrag
8 7 . " s k schackspelare
140. Dunk
89..Vet framtiden — kanske
142. Giftig gas
93.1rftde Hitler
96.Wfetrida
143. Nödvändia krydda
98. Blir moms i kassan
144. Har de flesta hemma
102. Ei ful It normal
145. Anteckna
104. Avrättningsredskap
146. 5:e tonsteget

147.
149.
150.
151.
152.
154.
155.
156.
157.
159.
160.
161.
163.
164.
165.
166.
168.
170.
171.
172.
173.
174.
176.
178.
180.

Känd tango
Hästsjukdom
Orangutang
Småslantar
För bästa avkomma
Är varje morgon
Vigga
Psalmsång
Kvinnonamn
"Platta" hos LM
Efter do
Här försvinner färgen
Ej vårt
Aluminium
Utrikesdepartementet
På benet
Äpple
Vattenväxt
Står oftast på notblad
Våningsbesked
Bibeldam
Kattsvansnummer
Bad nära Motala
Stänga
Juniormästerskap

181.
183.
189.
190.
193.
194.
195.
198.

Italienstad
Görs hos LM I norr och söder
Häströrelse
Har TV på söndagskvällen
Dikt
Med långhalm
Evas moatje
Metall i dagen

199. Norsk
201.
202.
203.
205.
207.
208.
209.
211.

Densamme
Förstuga
Skred
Våga
Författare George . . .
Efter re
Ger mer bränsle
Kyla ned

213. Tillsammans med "Vita lamm"
214.
217.
219.
220.
221.
224.

Fåglar är be
Franskt "vatten"
Blöt
Engelsk herre
Belöna
Har helgon gjort sjuka

225. Gör sviken kärlek
226. Får felande
228.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
238.
240.
241.
242.
246.
248.
249.
250.
251.
253.
255.
256.
259.
262.
264.
265.
267.
269.
271.
272.
274.
275.
278.
280.
281.
283.
285.
287.
288.
290.
293.
295.
298.
300.
301.
302.
305.
306.
308.
309.
310.
312.
314.
316.
317.
318.
321.
322.
324.
326.
329.
331.
333.
336.
337.
338.
340.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
PS!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
37.
39.
45.

Bridgespelare mellan
Rytmisk låt
Känd Tage
Är asterisker
Blidväder
Mått
Meddelande
Skelögd
Vandra
Korrespondensinstitut
Betalning var 3:e månad
47.
Här äter man
49.
Kinaman
52.
Tillvaratar tonsättarnas intres53.
sen
55.
Vacker vik i Jugoslavien
56.
Svensk skulptör
58.
Är ouppfostrad
60.
Sänka sig
61.
Svängom i Stockholmsförort
64.
Blir ljuset när festen är över
66.
Hundnamn
67.
Rengöringsmedel
69.
Osvensk ändelse
70.
Bollsparkare i Göteborg
71.
Natrium
72.
Två räta vinklar
74.
Motsats till minskar
För bl a redskap
75.
Virkas
76.
Kärlekens gudinna
84.
Karolinska sjukhuset
88.
Västtyskt parti
90.
Ellen i förnamn
91.
Lägg märke till
92.
Måste gymnast vara
94.
Stoppas i bössa
95.
Ptroo...
97.
Månresor är ett stort sådant
99.
Skoldistrikt
100.
Ligger ofta orm
101.
Brutal
103.
Läkemedelsfirma
109.
Grönområden t ex i Sahara
112.
Syds partner
113.
Trampas på
115.
Är atoller
119.
Främst på gris
120.
Bolag i Västerås
121.
Högt ental
122.
Ofantlig
123.
Här blåser det inte
124.
Släpa
125.
Mynt som utgått
127.
Blomglas
128.
Simmaren Borgs förnamn
131.
Snart
132.
Skall man hålla för trivseln
134.
Schackresultat
135.
Kan klädesplagg vara av
136.
Typ av Salter
137.
Nickel
138.
Nu död militär och president
139.
Ej det vanliga
141.
Förenas med Eufrat
142.
Gör den som är säker
Poker
146.
Har många svenskar legat på
148.
Kvällstidning som upphört
153.
Min pappa är starkast i världen, 156.
sa pojken
158.
Att sitta på
161.
Skriva upp
Lösenordet

för Lodrätt

162. Radio
165. Spex
166. Kilometer
Moderbolaget
167. Stad i Västmanland
Visar rättrådig
169. Gammal Jerusalemsby
Gin
175. Flera"snöhyddor"
Stackdjur
176. Verkstadsavd
Arabienområde
177. Itu
Helt vanlig
179. Snedda
Blir schackess
182. Tar man sig
I stia
183. Krydda
KR i Sundbyberg
184. Fransk flod
Gör klichéer
185. Förlag
Göra om
186. Stam
Dekorerade
187. Tillrådd
Klar
188. Bildas vid stelnmg
Asienfarkoster
191. Religiös skrivande Eggehorn
Större rum
192. Finns bl a på HF/V
Amerika
193. Först i puma
Skvalar ofta
196. Samling skepp
Englandspapper
197. Oftast på smörgås
Lars-Magnus
198. Elektrisk fisk
Lyser och värmer
200. Skärgårdsidyll
Halv
202. De anhållna . . .
Tjat
204. Högskolestuderande
Solgud
206. Bildas vid läkning
Falskt hölje
207. Tvärsemot
Gjorde förkyld
210. Förkortad Riksbank
Grekiskt mynt
212. Stirras det i ögonen
Flicka
213. LM i Borås
I sömnen
215. Kan man tyvärr kamma
En lång finns
216. LM-adress i Gröndal
Säljer drivmedel
218. Höjd med vidsyn
Kall kung
222. Motsats till utgift
Delar LM ut varje år
223. Längst i norr
Partner
225. Lägga under plogen
Make
227. Kan träd dö av
Många till Mallorca
229. Två ringar
Pyssel
230. Har sömmerskor
Tjänare
231. Biltjuvskydd
Sammanfogar
233. Inte alls goda
Har guide
236. Dansk förvaltningsenhet
Dotterbolag
237. Kan däck vara
1, 1. 1. 1
239. Konsumentombudsman
Utbytt
243. Blir man av skadan
Förbinds på LM
244. Aloe
Har radion
245. Område på "terra f i r m a "
Blev L Olivier
246. Liten fantasivarelse
Att höra med
247. Bra för skidsporten
På bil från Haag
252. Gjorde de som åt
Talgoxe
254. Numera på skolgården
Dumburkar
257. Kort för LM i Älvsjö
Bor i Teheran
258. Suger igel
LM i Kristianstad
259. Tillsammans med skur
Möts mitt i veckan
260. Aorta
Görs för mat och drvck 261. Tidningsstatistik
263. Den gula är en
Är psykning
266. Vattenpassage
En hel massa
268. Från Balticum
Krokodil
270. Oavgjort
Grundämnen
273. Hyser ovän
Sådan rök finns
276. Nytt för postbankskund
Banarbetare förr
277. LM-bolag ihop med
Ö som var svensk
televerket
Ört som ger lycka
279. Ryberg och Adams " f r u "
Sträng
282. Hudhål
Läskedrycker
283. Står tätt i krigstider
Resus
284. Kan man frikännande
Mindre längd
286. Mörrum-spinnare
Gjorde mätt
288. Gör det vid tidsbrist
Till handlingarna
289. Har många böcker
Modern opera
291. På scen
Har t ex KH och SÖ
292. Stam i Bretagne
För fasthållning
294. Sägs fålar vara
Antingen —
295. Är sällsynt växt
Visar radioaffär
296. Munväder
Gör kära
297. I dem leker många laxar
Gatukorsning
298. Pravda och njet
TT
299. Mjukfenig fisk
Säga sin mening
303. Det enda, säger man
Nya testamentet
304. Fint rör
Förr i Tyskland
307. Sådan rörelse finns
Pension för alla
311. Mineral till smycken
Mansnamn
313. LM i Norrköping
Vila
315. Krigsgud med "svalor"
Hör ihop med stjärnor
318. Grönskar sent
Orörlig
319. Bl a matvarukedja
Form av vara
320. Väte är en
På fläsk
323. Ger sällan vinst
Blommornas värld
325. Värdepost
Är Balearerna
327. Mycket rar
Var en viss " S v e n "
328. Tar bort grader
Hjälper oss hitta
330. Före Maria
332. Träd vid vatten
Vill barn julgran
334. Ett testamente
Olof ström hos LM
335. Riksdaler
Hovdjur i bergstrakter
337. Omtalad affär
Är utbrunnen brasa
339. Visby hos LM
I bitar
341. Som sugga
Är nog Björn Borg en

LODRÄTT

88 har

tappat

ett

"t"!

Lycka till med lösningen. Tio priser delas ut: 100:—,
50:—. 25:—. 15.-—. 10:— samt fem reklampresenter. Skriv Sommarkorsordet på kuvertet som
sänds till KONTAKTEN. Box 32 073. 12611 Stockholm eller internt LME/HF/Dbi rum 6133. Sista
dag är den 12 augusti.
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Interna telefonkatalogen i ny
oeh bättre skepnad
En ny upplaga av den interna telefonkatalogen håller på att distribueras. Den har tillförts en hel del värdefulla nyheter bl a två
s k tumgrepp — ett till avsnittet över fabriksorganisationen och ett till den alfabetiska delen. Både i ord och bild presenteras nu
såväl koncernens som moderbolagets organisation. Här har t ex nyanställda ett utmärkt
hjälpmedel då de skall sätta sig in i grunddragen av LME:s uppbyggnad.
Tillverkningsenheterna, som tidigare kallades verkstäder på många
håll. heter i fortsättningen överallt
fabriker.
Presentationen av fabrikerna —
liksom namnet på platschefen samt
telefonnumret — sker enligt samma
principer som i mera officiella publikationer. Exempel på sådana är
Arbetsgivareföreningens och Verkstadsföreningens matriklar, televerkets kalaloger och olika uppslagsverk.
IkC Harold Björk har varit huvudansvarig för telefonkatalogen
som redigerats av Nils Strid,
TN/Ard.
1 arbetet med förändringarna av
den organisatoriska delen har Db
konsulterats.
Eländers Boktryckeri i Kungsbacka har svarat för tryckningen.
Sättningen har utförts med hjälp av
fotolistutrustning. Sällningsmetoden
kommer troligen att överges framledes för någon form av datorsättning, där en del av underlaget kan
hämtas från vårt eget personalregister.

VARFÖR INTE
LÖSBLADSSYSTEM ?
Så här säger Harold Björk om detta
och annat som rör framställningen:
— Varje gång det kommer ut en
ny katalog är det många som föreslår att vi skall gå över till ett lösbladssystem i ringpärmar. Ett annat

ständigt återkommande förslag är
atl rumsnummer borde vara med i
katalogen. Båda förslagen har både
för- och nackdelar och i båda fallen
är det nackdelarna som dominerar.
— Lösbladssystemet ställer sig
för det förslå avsevärt mycket dyrare
än nuvarande bindningsförfarande.
Bara tryckningen av ett blad kostar
drygt 700 kronor. En undersökning
har visat att en ändring av 30 rader
i den alfabetiska delen i genomsnitt
skulle beröra 20 av den alfabetiska
delens 27 blad. Ökas antalet ändringar till 30 rader berörs 25 blad.
— Vid omorganisation, som t ex
består i att man bildar en ny sektion
eller avdelning, tas personal från
flera sektioner. Det räcker således
inte med att komplettera den organisatoriska delen med en ny uppgift,
utan berörda personers namn måste
även tas bort från flera andra avsnitt.
— Ett lösbladssystem medför
också stora distributions- och underhållskostnader. Hos de företag
som använder sig av lösbladssystem
har man upptäckt att många slarvar
med att sätui in de nya bladen och
efter en tid rekvirerar man en ny katalog i stället för att uppdatera den
inaktuella.
— För närvarande trycks katalogen i 12 000 exemplar, omtalar vidare Harold Björk, varav ca 10 000
går åt vid första distributionen.
Återstående 2 000 minskar successivt under loppet av ett år ned till 0

En av organisationsfigurerna i
den nya upplagan av LME:s telefonkatalog.
exemplar. Om katalogen utförs med
lösblad måste denna reserv hållas
aktuell genom att blad tas bort och
nya sätts in. Lösbladssystemet kräver också relativt dyra ringpärmar.
— Fördelarna med lösbladssystemet behöver knappast beskrivas,
men som kostnadsläget är för närvarande kommer vi inte att gå över
till ett lösbladssystem förrän vi under ytterligare några år har provat
vilka rationaliseringsvinster som
kan göras genom att gå över till nya
hjälpmedel vid såväl redigering som
sättning och tryckning av katalogen.

TIO KRONOR STYCK
Tryckeriets pris för katalogen är i
dagens läge ca fem kronor. Redigeringskostnaderna inklusive det arbete som utförs på avdelningssekretariaten i samband med insamling av
uppgifter är av ungefär samma storleksordning, vilket betyder att totalkostnaden blir ca 10 kr per katalog.
Beträffande
önskemålet
med
rumsnummer i katalogen har IkC
haft det enklare att ta ställning. De
får helt enkelt inte plats så länge
katalogen har två spalter per sida.
På grund av den höga flyttningsfrekvensen är det vidare tveksamt
om det är någon idé alt ha med
rumsnumret. Skaffar man sig plats
för rumsnummer genom att gå över
till en spillt innebär del en dubbelt
så tjock katalog. — Och det är något som säkerligen ingen önskar.
tror Harold Björk.

Dotterbolaget
THORSMANS:

Thorsmans hade helt nyligen en sälj konferens i Nyköping.
För första gången träffades representanter från företagets
olika bolag runt om i Europa samtidigt. Under konferensen
drog man upp riktlinjerna för introduktion av nya produkter
på Europamarknaden under hösten.

Internationellt
i Nyköping

Stående från vänster: Dag
Schäfer (Tyskland), Henning
Sternö, Bengt Legerius, Göran
Jim Love (Irland), Thorsmans
Midwood (England). Sittande
Leif Borgström, Christian Ott
(Fin/and).

Thjamoe (Norge), Ferdinand
Mel ler (Danmark), Rigmor
Håkansson, Sune Arvidsson,
VD Sven Högvall, Norman
från vänster: Anders Kvist,
(Frankrike), Pentti Tuomisto

RIKSBANKSORDER
PÅ 4 Vi MILJON
Från Sveriges Riksbank har dotterbolaget
LMS (LM Ericsson Telemateriel AB) fått beställning på all teleteknisk utrustning för bankens nybygge vid Brunkebergs Torg i Stockholm. Ordervärdet uppgår till drygt 4,5 miljoner kronor.
Beställningen omfattar:
Teknisk bevakningsanläggning med ett
10-tal samverkande system för bl a inbrottslarm, överfallslarm och fjärrmanövrering av
dörrar.
Automatisk brandlarmanläggning på 80
sektioner med tillsammans 1 150 värmedetektorer och 150 rökdetektorer.
Allmän teleteknisk anläggning med bl a
280 lokaltelefoner, 5 separata konferenstelefonsystem, högtalaranläggning, kontorssignaler, centralantenn, elektronisk urcentral
med 55 sekundärur och trådlös personsökare.
Alla anläggningarna skall vara i drift vid
årsskiftet 1975/1976.

INFORMATION OM
ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR
Information om de nya
elektronikutrustningarnas
byggsätt och provningsförfaranden har under mer än
ett års tid meddelats till
många skilda instanser inom LME.
Föredrag med utställningar och
visningar har hållits för administrationen, produktdivisionernas och
sakavdelningarnas berörda funktioner, tillverkningen och hjälpavdelningar. Utlandsbolagens tekniska

ledningar har informerats vid ett
särskilt symposium. För Koncernföretagsnämnden har också en speciellt upplagd information, utställning och visning anordnats.
Under april och maj har hållils
två Tekniska Sammanträden (TS)
för att meddela samma information
till den del lagarkrets, som TS vänder sig till. bl a svenska dotterbolagens tekniska ledningar m fl. Därmed nedlrappas den intensifierade
informationsverksamheten till löpande behov.

Visning för deltagare i TS. Provning av kretskort i datorstyrt
provningssystem; X/Bt:s referensanläggning installerad i nyinredda laboratorielokaler i L-huset.

Första ARE 11 i drift
1975 i Australien
Det nya koordinatväljarsystemet,
LM Ericsson typ ARE 11, med
elektroniska registerprocessorer har
nu börjat marknadsforas i ett antal
länder. Den första stationen av denna typ kommer att idriftsattas i Salisbury, Adelaide, Australien i mitten
av 1975.

Det första land i Europa som beställt systemet är Finland, som f ö
var det första land där LM Ericssons koordinatväljarsystem av kon-

ventionell typ infördes, nämligen
1950 i Helsingfors.
ARE 11 -systemet är utrustat med
en elektronisk registerprocessororganisation som under beteckning
ANA 30 även kan installeras i redan befintliga koordinatväljarslationer. Den ersätter då de konventionella elektromekaniska registren.
Ett sådant registerbyte har ägt rum i
Mundelstrup. Danmark, och resulterat i att stationen kunnat ges faciliteter fullt i nivå med helt programminnessiyrda system.
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Ett glatt gäng K-tröjebärare: 1) Tom Pedersen 2) Conny Gustavsson 3) Torsten Andersson 4) Per Carlsson 5) Kjell Rundkvist 6)
Lena Hellberg 7) Frans Vago 8) Roland Wald 9) Stefan Estmark
10) Leif Hansson 11) Lars Persson 12) Hans Lundström 13) Lars
Andersson 14) Christer Boije 15) Roland Johansson 16) Uno
Carlsson 17) Hans Köpniwsky 18) Jan Ottosson samt 19) Annette
Andersson. Platsen är K avdelningens labb på LME/HF; t v på
bilden syns en referensanläggning.

HAR K PA LME KONCERNENS
FÖRSTA AVDELNINGSTRÖJOR?

Du kan säga din
mening om LME
och jobbet och få
svar i KONTAKTEN

Ring

utbildning. Förkovran genom aftonskola tycker vi är mycket beaktansvärt. Vi har också givit många stipendier för sådana ändamil.
Tyvärr är det inte möjligt att ge
alla som söker: 140 ansökningar
kom in och 74 stipendier kunde utdelas, varav 29 avsig tekniska studier i olika former.
Er motivering för stipendiatet är
det säkert inget fel på, men styrelsen
miste göra ett urval med hänsyn till
de medel som står till förfogande.
Man kan söka flera ginger!

FRÖKEN LM
internt:
92333
utifrån:
08/719 23 33
Ursäkta mig, fröken LM!
OET BLEV INGA STIPENDIEPENGAR
I höstas började jag i en aftonskola för att förkovra mig — det
kallas ju så. Det skulle vara fyra
terminer med två kvällar i veckan.
LME måste uppskatta att jag
går i skolan. Jag får säkert lite'
stipendiepengar. Så gick tankarna.
Jag fick inget! Det var mitt
eget fel. Jag menar, motiveringen för stipendiet var inte bra. Det
visste jag inte — då! Nu vet jag
det!
Jag borde ha skrivit språkstudier. Ja, just det! Att jag går i
aftonskola och lägger ned tid
och arbete för att kunna sköta
mitt jobb bättre — vilken dumhet! Språkstudier alltså — där
ligger knuten.
Eller är det inte så, styrelsen
för stipendiefonden?
Ledsen och besviken utlänning

SVAR FRAN PERSONALDIREKTÖR NILS SVENSSON:
Språkstudier är i och för sig icke
bittre. Stiftelsen vill i möjligaste
min bidra till många olika former av

Bästa fröken LM!
EN PENSIONERADS
SJUKFÖRMÅNER
Oå det tycks råda både okunnighet och delade meningar om den
här frågan, skulle det säkert vara
till nytta för många, om den kan
bli besvarad i KONTAKTEN.
Det händer någon gång att jag
eller min hustru blir sjuka och
anlitar jourhavande läkare, privatpraktiserande
läkare
eller
sjukhusklinik. Man kan sedan få
ersättning för dessa kostnader,
när kvittenserna företes hos Intressekontoret här på LME/HF.
Nu skall jag gå i pension den 1
oktober och undrar hur det blir
med dessa förmåner efter detta
datum? Likaså är jag tveksam
om, ifall jag har rätt att fortfarande
kostnadsfritt
uppsöka
LME:s sjukavdelning för läkarkonsultation,
receptförnyelse
etc.
Folke

SVAR FRÅN PERSONALCHEF
PER SPARRIN M FL:
Bestämmelserna varierar inom moderbolaget och dotterbolagen bl a
beroende pi om läkarmottagningen
drivs i egen eller annans regi. Vid
HF (HF-området) och KA (KAomridet) gäller att pensionärer som
arbetat 25 ir inom bolaget har samma förminer som han/hon hade i
tjänst. Det innebär att läkare kan
konsulteras, recept skriva ut och
kvitton lämnas in precis pi samma
sätt som vederbörande gjort tidigare.
LM-enheter som inte har de här
förmånerna är bi a SÖ och KH.

Godmorgon fröken LM!
PÄRMEN
REGLER"

MED

RÅD

OCH

Vill gärna veta om instruktionspärmen "Råd och Regler" är till
enbart för chefer eller om annan
personal också kan få konsultera
den?
KLa
SVAR FRÄN
DELNINGEN
TION (Dbh

DIREKTIONSAVFÖR INFORMA-

Instruktionspärmen "Rid och Regler" har alla tillgäng till. Oftast
förvarar avdelningens sekreterare —
eller motsvarande — detta praktiska
hjälpmedel for många LM-are inom
tjänstemannaområdet. Pärmen distribueras till avdelnings- och sektionschefer inom moderbolaget samt
till de svenska dotterbolagen.
Ansvarig för att pärmen hills aktuell är LME/PC.

— Här hos oss på strömförsörjningsavdelningen K sticker vi verkligen inte under stol
med att vi arbetar på LME. När det är dags
för fotografering kliver vi tvärtom upp på både stolar och bord för att VÅRA K-TRÖJOR
skall synas, skriver K-kompisarna Hans Köpniwsky och Christer Boije till KONTAKTEN.
Redaktionen veteriigt kan K på LME brösta
sig över att vara först inom koncernen med
egen avdelningströja. Den som vet bättre får
gärna tala om det för KONTAKTEN!
Hans och Christer berättar vidare om tröjor
och K så här:
"Den starka sammanhållningen
på avdelningen gjorde att vi kände
ett behov av att symbolisera oss.
Detta var upphovet ull att den nu så
välkända K-tröjan såg dagens ljus i
färgerna rött. gult. vitt samt i LMorange.
Tröjan innehas av de flesta på K
och ett antal har skickats till K-avdelningar i våra fabriker i Mexiko
och Brasilien.
Texten "Power Supply Department" är strömförsörjningsavdelningens officiella benämning på
engelska. Figuren i mitten är en
kombination av ett K och en likriklardiod. vilket är avdelningens symbol. Likriktare utgör nämligen K:s
största artikel.
Avd K är en från divisionerna

Fröken LM!
MOTORGRÄSKLIPPARE
OTYG

ETT

Jag vill gärna via KONTAKTEN
göra villaägare uppmärksamma
på att det är svårt att koppla av
när vi är lediga lördagar—söndagar med motorgräsklippare i full
gång timme efter timme i villaområdena. Värsta bekymret är
surrandet som börjar väldigt t i digt på morgnarna. Det andra
problemet är avgaslukten som
inte heller gör söndagsfriden
speciellt angenäm.
Snälla gräsklipparfantaster —
ta det lugnare! Önskar
LM-are i Piteå
Red har från experthill hört att bästa gräsmatteklippningstid är aftonen.
Pi morgnarna ligger daggen tätt i
gräset till irritation och förfång för
siväl klippare som maskin.

2 400 KRONOR
fick
K-O
Andersson
på
LME/HF/Vt 03 för ett förslag nyligen. Pengarna fick han för en anordning som korrigerar frammatningen för kontaktfjädrar i monteringsmaskin för fjädergrupper.

FYRATUSEN
till två på KR
Flemming Schwaner (t h) på
KR/Vt 416/2 erhöll nyligen
4 000 kr för ett förslag till
rensning av lyftkuts från ingöt. Lika mycket pengar fick
Ronny Bergqvist (nedan) på
KR/Vt 407/1 för förslag till
rengöring av överdel till stansverktyg för mellanlägg med
tryck luft.

helt fristående enhet. Vi utvecklar
och försäljer centrala strömförsörjningssystem för telekommunikation,
vilket innebär tyristorlikrikiare och
serieomriktare upp till 630 A. Dessutom gör vi statiska signalaggregat
och system för avbroltsfri växelspänning.
Man kan lätt förledas att tro att
energiförbrukningen hos en telefonstation är relativt låg. De största
anläggningar vi nu levererar har
emellertid en effekt på ca l.3 Megawatt. Delta är exempelvis fallet med
anläggningen i Barcelona i Spanien
som är utrustad med 42 stycken
630 A reglerade likriktare och omriktare.
Vårt slagord är: vi styr MEGAWATT med MIKROWATT!
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KMC i

terrän&löpning:

STOCKHOLMSTÖS OCH BORASARE
IMPONERADE I STRÅLANDE
FÖRSOMMARVÄDER
Då LME IK i Huddinge (CL) för första gången
stod som värd för ett
koncernmästerskap
klaffade allt, både arrangemangen och vädret. Att ha tur med vädret är ju inte det
minst viktiga då det gäller KCM i terräng löpning, som avverkades lördagen den 18 maj
ute i Huddinge på den naturfagra
motionsslingan
vid S:t Botvids kapell. I det
strålande försommarvädret mötte 93 de/tagare upp till start i de sex olika klasserna och i
gröngräset kring må/skynket var det rena familjeträffen med barn och blommor
väntande
på löparna. LMElHF vann två klasser, RIFA
Stockholm tog också två segrar medan de
återstående två delades mellan LME IK Borås
och SRAIStockholm.
Herrarnas
lagtävling
vanns av LMElHF.
10 M I L I VECKAN
Nyblivna LM-aren Si» Jansson,
tävlande för HF. visade i damklassen på den l 800 m långa banan,
att det inte är någon tillfällighet att
hon träningslöper ca 10 mil i
veckan. Nu vann hon på tiden 7.24
min före duktiga skidflickan Ingrid
Hermansson från Östersund med
8.I0. Helena Nylund, SRA/Slockholm. blev tredje flicka med 9.10
rain.
— Jag är barnfödd ute på Lovön
vid Drottningholm utanför Stockholm. Numera är jag ritbiträde på
T/Sxm och kommer närmast från
Luftfartsverket, berättar Siv som
tävlar för Mälarhöjden och har flyttat till Hägersten. Vid sidan av terränglöpning fuskar hon också litet
med orientering.
RIFA/Gränna hade skickat en
stor trupp till KCM i terränglöpning. "För att se och lära",
sade man. Här är det glada
Gränna-laget i gröngräset.

ELLEMTEL. Dessa två låg hela tiden i täten, men Kari hade dock
loppet under säker kontroll från
start till mål.
— Jag försökte få häng på Kari
men jag orkade faktiskt inte. säger
Arne Persson som KONTAKTEN
tidigare berättat mycket om i tävlingssammanhang.
Kari Läppinen, som tävlar för
anrika löparklubben Ymer i Borås,
fick segrartiden 15.12 min, medan
Persson klockades för 15.26. Lars
Nilsson från HF knep tredje platsen
med 15.57 min.

SRA-LARSSON SLAGEN
I klassen yngre oldboys fick Anders Åberg, HF, en efterlängtad revansch på arge konkurrenten Anders
Larsson från SRA/Stockholm.
Åberg gick upp i ledningen nästan omedelbart och behöll den sedan över den 4 400 meterna. Anders Larsson gjorde fruktlösa försök
att komma i kontakt med Åberg,
men fick se sig slagen med drygt en
minut.
Åbergs vinnartid blev 15.44 mot
Larssons 16.45. Sören Thure från
Söderhamn gick in pä tredje plats
med liden 17.14 min.

8.18 min och Vilhelm Skogsholm
från HF måste ge sig mol slutet,
fick tiden 8.35 min. Bollmoras Sture Reslow löpte till sig tredje plats
med 8.54.

DUELL BS—ELLEMTEL
Seniorernas uppgörelse över 4 400
m blev en duell mellan Kari Lappinen från BS och Arne Persson från

17-årige lärlingen Paul Ramström
från SRA/Stockholm och Hässelby
var snabbast bland juniorerna, som
också löpte 2 200 m. Ramström
ledde från start till mål och segrade
med 8.31 min före Stig Henningsson, RIFA/Gränna, 8,59. Bronsel
gick till Roger Olofsson, CL. 9.50.
Lagtävlingen för tre-mannalag
(två från långa och en från korta
banan) erövrades av HF med 40.16
före SRA/Stockholm. 40.51 och
Bollmora 44.52.
-GHZ

MARATON

KORTARE BANA
FÖR TRE KLASSER
Så här ser hon ut. flickan som
träningslöper 10 mil i veckan.
Siv Jansson är namnet, hon
tävlar för HF och vann klart
damklassen.

Här de två stora i seniorklassen. T h segraren Kari Läppinen från Borås och t v Arne
Persson. ELLEMTEL

Forts från sid ti

Banan för klassen äldre oldboys
mätte 2 200 m och den passade
tydligen
Folke Lundberg från
RIFA/Stockholm alldeles utmärkt.
Han vann på 7.46 min med Sune
Johansson, SRA/Stockholm. på
andra plats med 7.55. Ettore Testi
från Bollmora blev bronsman med
8.12 min.
RIFA/Stockholm tog sitt andra
KCM genom Rolf Ordeli i veteranklassen på 2 200 m. Ordeils tid var

17-årige Paul Ramström försvarade SRA/Stockholms löpartraditioner genom att vinna
terränglöpningens juniorklass.

Anders Åberg. HF, pustar ut
tillsammans med okänd skönhet efter vinsten i klassen för
yngre oldboys.

på ca fyra min på tredje kontrollen.
Han löpte de åtta km på 1.02.58
lim. Anton är en orienteringsveteran, som bl a ställt upp i tiomilaorienteringen alla år utom ett sedan
1954. Ett proffs med andra ord.
På andra plats kom Söderhamns
Åke Jönsson med 1.03.28 och på
tredje HF:s Jens Andersson, 1.10.71
tim.
De sex kilometerna för äldre oldboys blev en klar triumf för Visbys
Tore Karlqvist med 57.93 min före
KA:s Sven Svensson 1.01.50 och
Karl-Erik Samuelsson från HF med
1.02.73. — En lätt bana men trots
det fick jag en miss på femte kontrollen, omtalar segraren.
Arnold Johansson från HF visade
prima takter i veteranklassen och
van med 58.80 min på den sex km
långa banan. — Bra terräng för
orientering, men jag hade väntat
mej än mera kuperad bana. säger
Arnold. Tvåa var Erik Nyman, SÖ.
1.03.10 och trea Rolf Reutling, HF,
1.03.86.
De äldre veteranerna löpte också
sex km och där noterades en fin
fullträff för Bollmoras K-O Arvidsson med 1.03.47. Sedan följde Thure Eriksson, HF. 1.10.74 och Ragnar Brannerud, HF. 1.13.25.
Juniorklassen vanns av John
Svanborg, HF. 50.48 före Hans Södergren, VY, 52.69 och Lennart
Appelqvist, KA 53.45.
I söndagens budkavle klass I
vann HF:s lag I och II dubbelt med
Bollmora på tredje plats. I klass II
knep Bollmora KCM-titeln före
HF:s lag ..
_GHZ
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orientering:

Ma ratonspecia list
vann damklassen
Flickan som orkar hur mycket som helst —
som är lätt i steget som en gazell — som
tycker det är "vansinnigt
roligt att träna" —
som förmodligen är I eller kommer att bli L M
Ericsson-koncernens
genom tiderna
bästa
idrottsflicka — ja, hon slog till igen vid koncernmästerskapen
i orientering i Östersund.
Namnet känner väl läsarna igen från KCM i
terränglöpning,
där "Sivan"
vann damklassen i stor stil. Då trodde man att det var något av en engångsföreteelse — men "den där
Siv Jansson"
dök upp igen snabbare än
kvickt. Efter bara några månaders
anställning på HF/TN/Sxm
är Siv en stor kändis
inom LME:s damsport. Har hunnit sätta sig i
respekt över hela landet! I I
I reportaget kring KCM i terränglöpning berättade vi en del om
Siv. Här ytterligare några fakta: På
innsidan är hon Sveriges genom
iderna näst bästa maratonlöpare,
efter att ha avverkat de klassiska 42
kilometrarna på helt utomordentliga
tiden 3 timmar och 26 minuter.
Hennes personbästa på I 500 m —
'|n kort distans för Siv — lyder på
"4.36,0 min. Trots att det var några
år sedan hon tävlade på allvar på»
I 500 m är hennes personbästa i år
så pass bra som 4.55,0 min.
— Men på 100 m tror jag inte
att jag kan få en bättre tid än ca
14,0 sek. Jag tycker jag kan springa
hur långt som helst, men jag är
medveten om att jag har väldans
svårt för att växla tempo, säger hon.
Hennes bästa "stora" meriter är
annars en bronsmedalj i SM i tcrränglöpning och en andraplats i Lidingöloppet. Inga dåliga grejer!
— Egentligen är jag inget vidare
på orientering. Men har jag tur så
kan jag vinna även där på min löpstyrka. Så var fallet i Östersund, berättar "Sivan". Skulle grenen maran stå på det kvinnliga programmet
inför de olympiska spelen i Montreal i Kanada 1976, då hade Siv av
allt att döma satsat stenhårt på en
given plats i den svenska OS-trupn.

På KCM i orientering i Östersund vann Siv damernas fyra km
långa bana med tiden 43.73 min före HF:s Siv Norell med 45.84 min.
På tredje plats kom Siv Forsström
från IN i Norrköping. Tid 51.18
min. Alltså, tre "Sivor" i damtoppen!

I PENSION

KCM — TERRÄNGLÖPNING

— Banan var lättsprungen med
undantag för sista delen mot målet,
där det gick kraftigt uppåt. Visst var
det kul att vinna. Men jag måste erkänna att jag på söndagen gjorde
bort mej helt och hållet i budkavlen,
där jag löpte första sträckan i HF:s
lag. Jag sprang åt alldeles fel häll
till en början, slutar Siv Jansson.
KCM-orienteringen hölls lördagen den 8 juni (individuella tävlingar) och söndagen den 9 juni
(budkavlen). Individuellt startade
79 deltagare och i budkavlen deltog
22 lag. LME/Finland satte extra
färg på tävlingen med sina sju representanter.
LME/HF dominerade även herrarnas seniorklass och vann tredubbel t. Segrare blev Sven Setterqvist,
X/lte. med 59.25 min på den åtta
km långa banan. Därefter följde
hans lagkamrater Åke Samuelsson
1.02.10 och Bengt-Arne Bygden
1.02.85.
— Jag hade väntat mej att banan
skulle kräva mer stegring och kompassgång, förklarar den nöjde segraren, som under säsong tävlar varje
helg och tränar en gång i veckan.
Start och målplats för årets lyckade KCM var Spikbodarna, som
ligger i utkanten av Östersund och
som är ett livligt frekventerat fritidsområde. På lördagskvällen var
det dans och supé och prisutdelningen i den individuella tävlingen.
Vinnaren av yngre oldboysklassen, Anton Mattsson, Rifa/BO.
tyckte att banan var lagom svår,
trots att han kostade pä sig en miss
Forts på sidan 10

De sju klassegrarna vid KCM i orientering 1974: Stående fr v
Sven Setterqvist (senior), John Svanborg (junior). Tore Karlsqvist (äldre oldboys), och K-O Arvidsson (äldre veteraner). Sittande fr v Arnold Johansson (veteraner), Anton Mattsson (yngre
oldboys) och Siv Jansson (damklassen).

KLASS 1 SENIORER
1. Kari Läppinen,
2. Arne Persson,
3. Lars Nilsson.
4. Lars-Gunnar Mårtzén.
5. Rolf Strömberg,

BS,
ELLEMTEL
HF.
SRA.
HF.

15.12
15.26
15.57
16.11
16.38

KLASS 2 YNGRE OLDBOYS
1. Anders Åberg,
2. Anders Larsson.
3. Sören Thure,
4. Jan Eriksson,
5. Viljo Kärkkäinen,

HF,
SRA,
SÖ.
HF,
CL,

15.44
16.45
17.14
17.36
17.41

KLASS 3 ÄLDRE OLDBOYS
1. Folke Lundberg.
2. Sune Johansson,
3. Ettore Testi,
4. Bo Olsson.
5. Tage Bergstrand.
KLASS 4 VETERANER
1. Rolf Ordeli.
2. Vilhelm Skogsholm,
3. Sture Reslow,
4. Einar Karlsson,
5. K-O Arvidsson,
KLASS 5 JUNIORER
1. Paul Ramström,
2. Stig Henningsson.
3. Roger Olofsson,
4. Jerho Tiala,

RIF/Sthlm,
SRA,
LME/BO

3.

LME/BO.

RIF/Sthlm,
HF,
LME/BO
LME/BO
IMF/BO

8.18
8.35
8.54
8 59
9.15

SRA

SRA.
RIF/Griinna,
CL.
CL.

8.31
8.59
9.50
10.31

HF.
ÖS.
SRA.
ÄL/KV,
ÖS.

7.24
8.10
9.10
9.18
9.55

40.16
40.51

4. KH.
5. CL.

46.19
46.31

44.52

6.

49.14

RIF/Gränna.

KCM-ORIENTERING
SENIORER
1. Sven Setterqvist,
2. Åke Samuelsson,
3. Bengt-Arne Bygden,
4. Stig Österholm.
5. Sven-Åke Svensson

HF,
HF,
HF.
BO.
HF.

59.25
1.02.10
1.02 85
1.03.71
1.03.80

YNGRE OLDBOYS
1. Anton Mattsson,
2. Åke Jönsson.
3. Jens Andersson,
4. Sven-Olof Ljunggren,
5. Kjell Söderqvist,

Bo,
SÖ.
HF,
VY.
SÖ.

1.02.58
I 03.28
1.10.71
1.16.52
1.18.30

ÄLDRE OLDBOYS
1. Tore Karlqvist,
2. Sven Svensson,
3. Karl-Erik Samuelsson.
4. Björn Himberg.
5. Lars Flodman.

VY.
KA.
HF.
LME-Finland.
KH.

57.93
1.01.50
1.02.73
1.17.72
1.20.33

VETERANER
1. Arnold Johansson,
2. Erik Nyman,
3. Rolf Reutling,
4. Gunnar Larsson.
5. Bertil Eriksson.

HF.
SÖ.
HF.
HF.
SÖ.

58.80
1.03.10
1.03.86
1.04.51
1.12.09

ÄLDRE VETERANER
1. K-O Arvidsson,

BO.

1.03.47

2. Thure Eriksson.

HF.

1.10.74

3. Ragnar Brannerud.

HF.

1.13.25

JUNIORER
1. John Svanborg,
2. Hans Södergren.
3. Lennart Appelqvist,

HF.
VY.
KA.

50 48

HF.
HF.
IN.
SÖ.
IN.

43.73
45.84
51.18
51.79
57.30

DAMER
1. Siv Jansson.
2. Siv Norell.
3. Siv Forsström.
4. Anita Jönsson,
5. Birgitta Ring.
BUDKAVLE — KLASS I
1 HF I,
2.11.33
2 HF II.
2.14.36
3 BO I.
2.18.18
4 HF III.
2.26.90
5. KA,
2.28.45
BUDKAVLE — KLASS II
1. BO I.
2.24.47
2. HF I.
2.27.40
3. HF 11.
2.33.55
4. HF III.
2.36.98

1/5 Förman Nils Stenberg,
Ä L / K V / V t 20. Anställd 1925
Guld: 1964.
Började som tråddragare på
kabelverket och har med undantag av ett kort gästspel på Luma
arbetat för LME i hela sitt liv.
Förman blev han i början av
1950-talet då han jobbade på kabelverkets spinnavdelning uppe i
gamla folkskolan i Stugsund
utanför Söderhamn. Specialitet:
tråddrageri och diamantslipning.
Hobby: skvtte.

Nils Stenberg, ÄL/KV/Vt

KLASS 6 DAMER
1. Siv Jansson,
2. Ingrid Hermansson,
3. Helena Nylund.
4. Anja Aho,
5. Ulla Falk.
LAGTÄVLING
1 HF
2. SRA.

HF.

7.46
7.55
i.\2
g 49
8.56

Här omnämns anställda inom
LME-koncernen med minst 25
tjänsteår.

6.
7.
8.
9.
10.

LME-Finland I,
VY II.
KR + SRA-Sth,
VY 1.
SÖ II.

5. SO I.
6. HF IV,
7. BO 11.

52 69

53.45

2.33.17
2.34.26
2.35.33
2.39.95
2.55.97
2.37.61
3.18.46
3.54.38
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1/5 Kabelspolare Gösta Sundblad, ÄL/KV/FI. Anställd 1922.
Silver: 1972.
Kom som yngling som trådspolare till kabelverket och arbetade under större delen av sin
52-åriga LME-bana på flätverkstaden. En sann friluftsmänniska,
som man ännu idag kan träffa
motionslöpande i trakterna kring
Älvsjö. På sin tid aktiv inom skidor, orientering och löpning. Tillhör sedan länge klubben Älvsjö
AIK.

Gösta Sundblad,

ÄL/KV/FI

1/6 Herr Holger Hörnbladh,
TN/Lat. Anställd 1943. Guld:
1973.
Efter ett par år på verkstaden
kom han över till förkalkylavdelningen på HF/V 1945. Från och
med 1958 och fram till pensioneringen tjänstgjorde han på expeditionsavdelningens
tullrestitutionsgrupp.
1/6 Herr Gunnar Jervheim,
TN/Ard. Anställd 1927. Guld:
1966.
Arbetade först med inventering och uppläggning av förrådskartoteket på verkstaden vid Tulegatan. Kom därefter in på planeringsarbete. Utsågs 1947 till
planeringschef för den då nystartade Söderhamns-fabriken. Han
återvände 1956 till LME/HF till
avdelning ERGA. Övergick 1963
till avdelningen för kontorsorganisation.

Holger Hörnbladh, TN/Lat
Gunnar Jervheim, TN/Ard
1/6 Fru Ebba Norrman, GVbv.
Anställd 1947. Brons: 1972.
Forts på nästa sida

UTGIVARKORSBAND

STÄMMAN
Forts från sida 3.
Det framgick även av investeringssiffrorna på bilden, att vi söker möta dessa åtaganden genom en kontinuerlig utbyggnad av produktionsresurserna. För närvarande pågår
ett mycket stort investeringsprogram
innefattande fyra nya fabriker.
Teleförvaltningarnas planer för
de närmaste åren syftar till fortsatt
hög utbyggnadstakt för att fylla det
stora behovet av telekommunikationer. Ett slående exempel är industristaden Sao Paulo med 7 miljoner
invånare men blott något över
500 000 telefoner. Denna jättestads
telefonnät är till stor del byggt med
EDB's koordinatväljarstationer. och
mycket stora leveranser är under installation.

TIM i Mexiko
Slutligen en glimt av Teleindustria
Ericsson (TIM) i Mexiko.
Fakturering 1973,
milj sv kr
117
Antal anställda
31.12.1973
1656
Brutto investeringar i anläggningstillgångar senaste
10 åren, milj sv kr
82
Brutto anläggningstillgångar 31.12.1973,
milj sv kr
79
Produktionslokaler
2
31.12.1973, m
29 000
Levererade publika
telefonstationer
1973, antal linjer
160 700
Levererade abonnentväxlar 1973, antal linjer
8 628
Levererade telefonapparater 1973
173 000
Antal sysselsatta
med teknik 1973
97
Pågående och beslutade utbyggnader av
produktionslokaler,
m*
8 300
Huvudkund är den mexikanska
teleförvaltningen, som är ett blandat
statligt/privat bolag och som har
sin upprinnelse i ett av LME ägt telefondriftbolag. som bl a skötte telefondriften i huvudstaden.
Tillverkningen spänner som hos
EDB över hela raden av de viktigaste utrustningarna för en förvaltning. Marknadsandelen är ca 60
procent.
Bolaget har mexikanska aktieägare, men är ej börsintroducerat.
Sedan många år har det mexikanska telefonbolaget bedrivit en
mycket ambitiös utbyggnad av sitt
nät. och takten har varit bland de
högsta i världen. Även framöver
räknar man med fortsatt hög takt
för alt möta den höga efterfrågan på
telefonabonnemang. Koncernen har
haft det stora förtroendet att bl a
förse Mexico City — 9 miljoner invånare — med hela dess behov av
automatiska telefoncentraler.

Jag hoppas att dessa korta glimtar från fem utlandsföretag i koncernen har lämnat ett intryck av den
mycket snabba utveckling som pågår och som kräver stora resurser
både finansiellt och i fråga om
människor på alla nivåer.

TEKNIK
Än en gång vill jag understryka de
stora förändringar som pågår inom
telefonstationstekniken — dvs den
successiva övergången till datorstyrda centraler. Den innebär mycket
stora problem både för användarna
— teleförvaltningarna — som får
en helt ny teknik att sätta sig in i
både i fråga om projektering och
underhäll och för leverantörerna
som skall konstruera och tillverka
denna nya teknik.
För moderbolaget och koncernen
var 1973 ett betydelsefullt år. Då
idriftsattes sju nya datorstyrda interurbanstationer efter ett utvecklingsskede som varit mycket mödosamt och kostbart. Emellertid kan
det nu konstateras, att ingen av våra
konkurrenter hittills lyckats sätta i
drift en enda station av denna typ,
varför vårt läge ter sig gynnsamt.
Utvecklingen av det nya datorstyrda lokalstationssystemet som
pågår inom ELLEMTEL fortskrider
någorlunda enligt tidplanerna. Det
har under 1973 presenterats för
några av våra stora kunder, och
reaktionerna har varit mycket positiva. Det dröjer dock till 1975. innan den första stationen kommer i
drift.
Övergången till datorstyrning och
överhuvudtaget ökad användning av
elektronikkomponenter i utrustningarna har också en annan konsekvens. Den synes locka företag
som tidigare aldrig varit i branschen
att pröva sina krafter inom teleområdet med okande konkurrens som
följd. För närvarande gäller det i
första hand abonnentväxlar, men
det är inte osannolikt att det kommer att utsträckas även till publika
telefonstationer.

FINANSIERING
Flera av våra stora kunder har
övergått från att finansieras långfristigt genom leverantörskrediter
till andra finansieringsformer. Därigenom har — åtminstone temporärt — dessa krav på moderbolaget
lättat något och våra långfristiga
fordringar har ökat relativt måttligt
jämfört med tidigare är.
Däremot ligger anskaffningarna
för produktionsanläggningar, byggnader, maskiner och verktyg fortfarande högt — och förväntas fortsätta på en hög nivå — för att möta
kundernas anspråk på ökade leveranser. Under 1973 investerade vi
sålunda 391 miljoner kronor i anläggningstillgångar.
Koncernens förbättrade självfinansiering ledde till betydligt mindre anspråk på yttre finansieringskällor än under tidigare år. Ett obligationslän på 80 miljoner schweizerfrancs till 6 procents ränta upptogs
under året.

Fortsatt monetär instabilitet rådde
under 1973 med flytande växelkurser. Starkt ökade priser på olja och
alla oljederivat och på råmaterial av
praktiskt taget alla slag spädde mot
slutet av året på en redan tidigare
hög inflationstakt och drev inflationen till rekordnivå över praktiskt taget hela världen.
Följderna i många länder har bl a
blivit allvarliga betalningsbalansrubbningar.

LME BYGGER I HOLLAND
Ericsson Telefoonmaatschappij — förkortad ETM — heter
vårt helägda dotterbolag i Holland med verksamheten förlagd t i l l Rijen i landets södra
del några mil från den historiskt kända staden Breda. Den
8 maj invigde Hollands trafikoch
kommunikationsminister
T E Westerterp ett n y t t huvud-

PENSION
Forts från sida 11.

kontor för ETM samt en ny fabriksbyggnad. Från koncernledningen i Stockholm deltog
bl a VD Björn Lundvall. HD
Fred Sundkvist, PD Arne Mohlin. Olof Hult (f d direktionsmedlem LD) samt DfE CarlHenrik Ström.
På översta f o t o t ses det nya
över till verktygsförrådet, där
han kvarstannade fram till pensioneringen. En framåt motionär
som tycker om att cykla.

1/6
Förrådsarbetare
Gösta
Persson. ÄL/KV/Vmv. Anställd
1925. Guld: 1966.
Återfanns åren 1925—1964 på
lackeringsavdelningen, där han
alla dessa år jobbade 3-skift. Då
avdelningen lades ned kom han
Gunnar
Wahlberg,
TNlEdm

Gösta Persson,

ÄL/KV/Vmv

Reaktionerna hos regeringarna
synes tyvärr vara en ökad nationalism med tillgripande av importrestriktioner i kombination med gynnande av den egna industrin.
I parallell därmed göres insatser
för att dämpa den egna inflationen,
som oftast innehåller nerskamingar
av offentliga investeringar, inte
minst anslagen till teleförvaltningarna.
Alla dessa faktorer är allvarliga
problem för koncernen med dess ut-

1/6 Herr Gunnar Wahlberg,
TN/Edm. Anställd 1935. Guld:
1969. Kvarstår i tjänst.
Första jobbet var med bokfö-

präglat internationella verksamhet
och långa tidrymder mellan kontrakt
och leverans.
Att under dessa omständigheter
väga sia något om utvecklingen under året synes icke möjligt.
Den hittills gångna delen av året
har dock visat, att våra förväntningar på orderingång och fakturering
kunnat infrias. Dock är nerskärningen av statsbudgeten i flera stora
länder ett orostecken.

huvudkontoret; t v skymtar en
bit av den gamla fabriken.
Bakom den nya kontorsbyggnaden ligger fabriksnybygget,
vars stora verkstadshall f r a m står i all sin fräscha glans på
nedre bilden. Fabrikstillbyggnaden liksom det nya kontorshuset är i samma storleksordning, ca 3 000 m 2 .
ringsmaskinerna på gamla Vt 2 1 .
Arbetet flyttades sedan över till
Vt 39, där postgiromaskinerna
blev främsta uppgiften. Han blev
förman 1947 på Vt 27 med ansvar för servicen av kontorsmaskinerna. 1949 kom han till verkstadens hålkortsavdelning och
1971 till data-avdelningen.

TACK!
FÖDELSEDAG
Jonasson Helga. VE/ Vt 19
Persson Bertil, KA/Vt 53
Persson Gunnar. KA/Vt 41
Persson Sigurd, KA/Vt 30
Granström Göte. HF/V/BtbC
Lundström Inga. HF/X/Bpd
Berg Börje. LME/HF/laC
Engström Bengt, TN/TVeC

ANNAN VÄNLIGHET
Hörnbladh Holger. TN/Lat*
Norrman Ebba. GVtb*
* / pension

VÄNLIGT DELTAGANDE
vid min broders, Bengt Wennberg f d HF/Vbp, bortgång
Nils Wennberg

