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Elektronik- Exposuccé for AXE
produktion
i Karlskrona
Det gäller att smida medans
järnet är varmt, lyder ett
känt ordspråk. Det kan i
högsta grad tillämpas på
LME:s marknadsföring av
bolagets nya AXE-system som
fått en verkligt flygande
start. Därför slog LME på

LME:s
Karlskronafabrik
kommer att tillverka elektronisk utrustning åt planeringsområde Z. Denna glädjande nyhet tillkännagavs i
slutet av oktober vid en företagsinformation vid fabriken. Den nya produktionen
kommer successivt att sättas
igång för att bli mera betydande senare under nästa år.
Inför avslutandet av den
interna utbildningen under
oktober har en viss oro rått
vid en del avdelningar för
den framtida sysselsättningen. Mycket av den oron har

stort i Atlantautställningen
nu i oktober. Montern var således en av de största bland
drygt 200 utställare och enligt många bedömare också
en av de prydligaste.
Bolaget deltog dessutom i
ett finansiellt och ekono-

miskt seminarium i anslutning till expon. John Meurlings föredrag om AXE väckte sådant intresse, att lokalen
blev fullsatt till sista plats
och många åhörare fick stå i
dörren.
Se vidare sidan 3.

stillats genom beskedet om
den nya tillverkningen.
Denna tillsammans med
påspädning av "mekaniska"
jobb från andra LM-enheter
och den naturliga avgången
hoppas ledningen ska räcka
att klara av den värsta överkapaciteten. Den kommer
dock att bestå under hela
1978 även om hänsyn tas till
den naturliga avgången.
Nämnas kan att de ca 2 500
LM-arna i Blekinge var och
en utbildats i 160 timmar, eller totalt över 400 000 tim-

Kongressande
östersundare Tekniken stormar fram
intervjuade
Östersundsfabrikens
chef
Bengt Gerger och Verkstadsklubbens ordförande Torsten
Bengtsson har deltagit i
SAF:s respektive Metalls kongress som båda hölls i mitten
av september. Kollegan OSbladet vid fabriken har påpassligt ställt ett par frågor
till de två, dels om vad de
tyckte var det viktigaste som
hände där och dels vad kongresserna gav för erfarenheter tillämpliga vid fabriken.
Bland de saker som Gerger
vill arbeta med på hemmaplan är att motverka löneglidning utöver den avtalsbe-

räknade. Annat viktigt är att
söka höja
effektiviteten,
bland annat genom mer information och öppnare diskussion om problemen.
För Bengtsson framstår
som viktigast på arbetsplatsen
att få bort "domedagsstämningen".
Medlemmarna
måste bli mera optimistiska
och se facket i ett vidare perspektiv. Det gäller inte bara
löner utan även t ex jobbinnehåll, arbetsmiljö, utbildning och samhällsdebatt
i stort.
Intervjuerna återfinns i
sin helhet på sidan 8.

Vi lever sannerligen i en tidsålder, som utmärks av
en snabb och bred teknisk utveckling. Se bara på den
här bilden tagen för bara 25 år sedan, alltså 1952. De
små miniatyrrören var då en stor nyhet som bland
annat tillverkades hos dotterbolaget Svenska Elektronrör för i första hand radioapparater. Rörbestyckning är sedan länge "uråldrigt" som bekant.
Det är ingenjör Sture Edsman som ser på när Berdte
Saxtorff sköter pumpautomaten, som både gjuter
glaskolvar och vakumpumpar rören.
Vi lever dock inte helt i en föränderlig värld! Dåvarande V D Helge Ericssons tal LM-dagen 1952 på
Skansen innehåller delar som är förvånansvärt aktuella även i dag.

På mittuppslaget kan du läsa mera om vad som
hände inom Ericssonkoncernen för 25 år sedan.
Bland annat registrerades två milstolpar i tillverkningen: en miljon fingerskivor i Söderhamn och fem
miljoner telefonapparater i Karlskrona.

Det handlar om kärlek på skiva

Samarbete och medbestämmande hör ihop
Centrala förhandlingar om ett medbestämmandeavtal började n u
under augusti. Inför dessa har Pri va t tjänstemannakar teilen
(PTK) och Landsorganisationen (LO) kommit överens om ett förslag. Även Arbetsgivareföreningen (SAF) har presenterat ett dylikt.
Veronica Dellwik, som är MBL-förhandlare inom en SIFsektion hos LME i stockholmsområdet, har läst PTK/LO-förslaget. Om detta anser hon bland annat att det kräver ett mycket finmaskigt nät av funktionärer. Och trots detta så finns det ingen
garanti för att varje medlem ska få möjlighet att påverka sin egen
arbetssituation.
Nedan presenterar Veronica något av sina erfarenheter och synpunkter på medbestämmandet efter närmare ett års arbete som
MBL-för handla re. Och hennes inlägg är mycket personligt!
I januari satte vi på huvudfabriken
igång med att utse MBL-förhandlare
både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Därefter följde kurser och cirklar
för att lära oss lagen.
Primär information, primärförhandlingar, mera information, för lite information, hemligt, misstänksamhet, förståelse, beröm, missförstånd. Vilken
sagolik röra!
Men det har trots allt gått ganska bra
ändå. Alla är ju ovana. Visst hamnar vi
lite snett då och då och visst tar det onödigt lång tid, men alla försöker bjuda
till — åtminstone på min avdelning.
Under de gångna tio månaderna har
jag hunnit lära mig mycket om vårt
samarbete — och brist på samarbete.
Som följd av detta har jag funderat
mycket på människan i företaget rent
allmänt.

Allting förändras ständigt under tidens gång. På företagen har teknikutvecklingen rusat fram med stormsteg.
Det har inneburit att många arbeten
har förändrats. Vi har fått mer jobb på
många ställen, mindre på andra, men
framförallt ett ökat tempo.
Hur många av oss är det inte som
ibland känner det som om vi nästan inte klarade av jobbet, familjen, vännerna. Ja, alla kraven på oss från alla håll.
Det kör ihop sig och man känner sig
ibland misslyckad, ensam och uteläm-

nad. Men man fortsätter ändå som vanligt — dag efter dag, månad efter
månad.
Kan vi göra någonting för att få en
förändring till det bättre inom detta
område? Är det inte just samarbetet
som saknas många gånger? Jag tror det!
Samarbete i första hand inom grupperna, men även mellan grupperna inom sektioner och avdelningar. Samarbete och medbestämmande hör ihop.
Det är mycket vi måste lära oss. Det
gäller att
— kunna och våga presentera sina egna
förslag
— kunna lyssna på andra
— acceptera andras forslag
— samarbeta
— hjälpa varandra

När vi lärt oss detta har vi kommit
långt. Hur lång tid kommer det att ta?
Detta med medbestämmandet på arbetsplatsen är ju så oerhört viktigt. För
att kunna känna oss som människor och
fungera i samhället.
Nu funderas det intensivt bland
MBL-förhandlare och andra klubbmedlemmar hur man på bästa sätt ska
klara av jobbet med att öka medbestämmandet på våra arbetsplatser här
på LME. Det här är en fråga som
tränger genom alla anställningsnivåer
och bör därför, anser jag, kunna debatteras i personaltidningen. Eller hur?
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LME slog på stort
i Atlanta
Den 10—14 oktober deltog LME i en internationell teleutställning i Atlanta,
USA. AXE-systemen var det stora dragplåstret i vår välbesökta monter,
som var en av utställningens största och prydligaste. Dessutom deltog
LME i ett finansiellt och ekonomiskt seminarium.
Sex L M E föredrag
Tillsammans med andra stora
telekommunikationsföretag
deltog LME i en stor internationell teleutställning i Atlanta, Georgia, under tiden
10—14 oktober. LME hade inte bara en av de största utställningsmontrarna i vilken vårt
breda produktprogram visades
fram utan deltog också i ett finansiellt och tekniskt seminarium i anslutning till utställningen.
Sex föredragshållare från
LME och Elektrisk Bureau i
Norge, med styrelseordföran-

den Björn Lundvall i spetsen,
presenterade vårt företags syn
på
telekommunikationsutvecklingen. Bland de många
hundra tekniska föredragen
tilldrog sig en presentation av
AXE-systemet gjord av överingenjör John Meurlingovanligt stort intresse — så
stort att många åhörare inte
fick plats i föreläsningssalen.

Världsintresse
för AXE-systemen
AXE var också det stora dragplåstret i LME-montern och
X-ingenjörerna
Hans

Augustinsson, Kjell Sandberg och Lars-Åke Andersson
hade ett styvt jobb med att förklara AXE-systemets fördelar
för intresserade besökare och
att besvara frågor om systemet. Särskilt besökare representerande telefonadministrationer i Latinamerika visade
intresse för AXE, men även
många från länder i Fjärran
ö s t e r n , Melersta Östern och
Afrika var nyfikna på vad
LME kan erbjuda. De flesta
monterbesökarna kom självfallet från värdlandet USA och
intresserade sig särskilt för
våra transmissionsprodukter.
Den
nya
abonnentväxeln

ASB 100 från G-divisionen
premiärvisades
och
fick
många beundrare.
Bland
LME-monterns
m å n g a prominenta besökare
märktes bl a Sovjets vice kommunikationsminister
V
I
Glinka, som tillbragte nästan
en timme i montern och uttryckte intresse för flera LMEprodukter till Olympiaden.

Stilfull
monter
LME hade enligt många bedömare en av de prydligaste
montrarna som bidrog till att

befästa företagets anseende
som ett av världens ledande på
teleområdet.
Ansvarig för vår utställning
i Atlanta var Åke Attevall och
för konstruktion och uppbyggn a d av den snygga montern,
som kommer att användas
även vid k o m m a n d e utställningsframträdanden,
Lasse
Johansson och Ville Kolamo
på Reklamavdelningen.
Fotona från Atlanta har tagits av Bosse Binette på
LME:s fotoavdelning,
som
passade på att föreviga utställningen under en semesterresa i
USA.

Sovjets vice kommunikationsminister
V I Glinka intresserade sig för vår monter bland annat
med tanke på olympiaden i Moskva 1980. Här ses han vid en minilänk tillsammans med, frän
vänster, Janne Blohm (T/GC), en rysk expert, en tolk samt Nils Tengberg (DB).
Det var premiär-visning för en splitterny LME-produkt på Atlantautställningen, den programminnesstyrda
abonnentväxeln
ASB
100 för upp till 100 anknytningar.

LME-montern
var en av utställningens största med sina 200 m'. AXE-systemen
intresserade
självklart mest. Totalt ställde över 200 utställare ut och besöksantalet under de fem dagarna
uppskattades till närmare 10 000.

Här är det Gabriel
Tedros
från Etiopien och rådgivare
inom
Internationella
Teleunionen som förmodligen
pratar AXE med Hans Augustinsson (X/YC).

Sex föredragshållare
från
LME och Elektrisk Bureau i
Norge deltog i ett finansiellt
och
tekniskt
seminarium,
bland dem Kjell
Sandberg
(X/YxC).

Utlandstjänst
Jahn Wennerholm tjänstgör
sedan den 1 juli som T / O C efter avslutad kontraktsperiod i
Holland.
Willy Johansson tjänstgör
sedan den 20 juni som
LME:
X/GneC efter avslutat konStällföreträdande
trakt i Irland.
transmissionschef
Eric Tillqvist tjänstgör vid
avdelning T / 0 Ib sedan den 15
augusti efter avslutad tjänst i
Brasilien.
Klas Åkerlund har avslutat
kontraktstjänsten i Mexiko och
är sedan den 1 augusti placerad vid avd Ml/VZ.
Christer Jungsand påbörErling
jade den 1 september tjänstgöStoresund
ring som produktionsingenjör
i Frankrike.
Erling Storesund (TU) har
Ingemar Mellgren påbörutsetts till ställföreträdande jade den 14 augusti kontraktschef för transmissionsdivisio- tjänsten som projektledare för
nen (T).
Dammam-Jubail-projektet
i
Behovet av en ställföreträ- Saudiarabien.
dare för divisionschefen Bo
Rune Lundberg tjänstgör
Landin har uppstått i sam- sedan den 12 september som
band med att Landin sedan installationsingenjör i Egypnågon tid även innehar befatt- ten.
ningen YD inom LME:s direkUldis Zervens och Yngve
tion.
Zetterström påbörjade vid
månadsskiftet augusti — sepThorsmans
tember kontraktstjänst i Nigeria. Zervens skall tjänstgöra
i Nyköping
som comptroller och Zetterström som administratör.
Ulf Håkansson tjänstgör
vid X/Cer sedan den 22 augusti efter avslutat kontrakt i
Ecuador.
Georg Bäcklund har återkommit till Sverige och RIF
den 1 augusti efter avslutat
Björn
kontrakt i Australien.
Brodin
Bo Lundström tjänstgör vid
N u sedan den 18 augusti efter
D Björn Brodin har anställts avslutat kontrakt i Iran.
som försäljningschef för
Ulf Lundgren påbörjade
Thorsmans
nybildade den 5 september kontraktsVVS-avdelning. Han hade tjänstgöring i Saudiarabien
tidigare samma befattning som ekonom.
vid Fischer AB i StockFolke Åsell slutade sin anholm.
ställning vid LME den 5 september. Åsell har närmast varit anställd på kontrakt i Brasilien.
Raymond Jansson började
sin tjänstgöring på avdelning
X/Rlk den 12 augusti efter avslutat kontrakt i Brasilien.
Tore Ahlberg påbörjade
Anders
sin tjänst som chef för förvaltBjörklund
ningsförsäljningen i Colombia
den 16 september.
Lennart Hällkvist påbörjaAnders Björklund har tillde tjänstgöringen som försäljträtt tjänsten som fabriksningsingenjör i Ecuador den
chef. Han var tidigare chef
24 september.
för LME:s mekaniska proJan Kristiansen påbörjade
totypverkstad på HF/V.
den 11 september tjänstgöIngemar Salevid har utringen i Irland som kontrollnämnts till chef för den nya
chef.
personalavdelningen. Som
Ulf Rogmalm har avslutat
assistent har anställts Karltjänstgöringen i Mexiko och är
Erik Tybbleus. Han har
sedan den 19 september placearbetat på Landstinget i
rad vid avd Dpu.
Nyköping.
Karl-Gustav
Lindström
Peder Jorup har anställts
har avslutat tjänstgöringen i
på utvecklingsavdelningen.
Iran och är sedan den 18 sepHan kommer från LME.s
tember placerad vid avdelning
avdelning för mekaniska
Dr.
konstruktioner
(HF/X/
Tommy Thörnf eld t har avAdbC).
slutat tjänstgöringen i Kuwait
Göran Ranfors är anställd
och är sedan den 12 september
som försäljningskonsulent.
placerad vid avdelning N u .
Hans föregående arbetsForts pd nästa sida.
plats var AB Novum.

Teknologie doktor
Marcus Wallenbergs fond för
Telefonaktiebolaget
LM Ericssons guldmedaljörer
Fonden bildades genom en
gåva på en miljon kronor av
teknologie
doktor
Marcus
Wallenberg i samband med
Telefonaktiebolaget
LM
Ericssons guldmedaljutdelning
den 16 december 1968.
Doktor Wallenberg har därefter till fonden överlämnat ytterligare en och en halv miljon
kronor som gåvor. Den senaste
gåvan på en miljon kronor
kungjordes i samband med bolagsstämman i juni 1977, då
doktor Wallenberg avgick som
ordförande och valdes till
hedersordförande i styrelsen
för Telefonaktiebolaget L M
Ericsson.
Fondens uppgift är att utöva hjälpverksamhet till förmån för behövande bland
Telefonaktiebolaget
LM

Ericssons och dess svenska dotterbolags guldmedaljörer samt
makar till sådana.
Bidrag kan ur avkastningen
av fondens kapital lämnas
— för vård i hemmet eller för
eftervård i samband med
långvarig sjukdom
— för rekreationsvistelse
i
samband med konvalescens
efter sjukdom
— i andra fall av ekonomiska
svårigheter för vederbörande, framförallt om de uppstått av orsaker, varöver
denne ej kunnat råda
— i sådana humanitärt angelägna fall där ett bidrag är
ägnat att skänka glädje åt
och underlätta livet för ensamma, äldre människor i
det moderna samhället.

Ansökningar till fonden kan
göras när som helst. Adressen
är
"Guldmedaljörsfonden"
Telefonaktiebolaget
L M
Ericsson, 126 25 Stockholm.
Personalkontoren och personalkonsulenterna kan hjälpa
till med att förmedla ansökningar till fonden.
Närmare upplysningar om -»
fondens verksamhet lämnas I
även av Gunvor Odbratt
(LME/HF/Plp) Telefon 0 8 /
719 3368 och Mikko Andersson (LME/HF/DkF) telefon
08/719 3369 samt av Isabelle
J
Brandt (f d SKV) telefon 0 8 / *
28 66 72 och Sven Blohm (f d
LME/HF)
telefon
08/
46 86 48. Brandt och Blohm
träffas säkrast på morgonen
mellan åtta och tio vardagar.

Guldregn som
aldrig förr
Det blir omkring hundra fler medarbetare inom
koncernen som får LME:s guldmedalj i år. Antalet
ligger just nu på 370. Bronsplaketten däremot tilldelas färre anställda i år. Här rör det sig om 560
mot förra årets 438.

På framsidan av Ericssonkoncernens guldmedalj är ingraverat porträtt i profil av Lars
Magnus Ericsson och Henrik
Thore Cedergren. Antalet medaljörer i dr rör sig om 370 och
det år nytt rekord.

Att det blir ett så kraftigt
guldregn över LM-arna hänger ihop med de nya bestämmelserna för erhållandet som
trädde i kraft förra året.
Guldmedaljen
kommer
1980 att vara enbart en tjänstetidsutmärkelse för 30 års anställning. Åldern spelar då inte längre någon roll för kvalifikationen. Under övergångstiden gäller dock följande beträffande ålder och kortaste
tjänstetid:

Tjänsteåren fÖT bronsplaketten kommer 1980 att ligga
på 20 år mot tidigare 25 år.
Fram till och med 1980 tillämpas de här utdelningsreglerna:

Stadshusfest
den 16 december

Vad gäller utdelningen av
bronsplaketterna så blir det
förmodligen den 19 eller 20
december.

Guldmedaljörer 1977
Ålder 55 år
Tjänst 40 år
Ålder 56 år
och äldre
Tjänst 30 år

Det rekordhöga antalet guldmedaljörer skapar en hel del
problem vad gäller utdelningen med middag och dans i
Stockholms Stadshus. Hur
själva utdelningen ska genomföras är inte klart ännu, däremot är det bestämt att middagen ska intas i Blå Hallen
och utdelningen ske i Gyllene
Salen. Även dansen ska trådas
i denna magnifika sal. Högtid-

Av de cirka 360 plakettörerna kommer 21 från dotterbolaget LMS, 9 från ELLEMTEL, 7 från Rifa, 6 från
SKV/KV samt en från Transvertex. Antalet LM-are med
23 eller 24 tjänsteår som arbetar i utlandstjänst är ovanligt
många den här gången, sexton
medarbetare mot vanligen

Guldmedaljörer 1978
Ålder 55 år
och äldre
Tjänst 30 år
Guldmedaljörer 1979
Ålder 53 år
och äldre .
Tjänst 30 år

1977
1978
1979
1980

Tjänsteår
Tjänsteår
Tjänsteår
Tjänsteår

23 och 24
22 och 23
21 och 22
20 och 21

ligheterna äger rum fredagen
den 16 december.

Plakettutdelning
veckan före jul

Bend

