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Två glada samtal
Med bara några dagars mellanrum kunde "första samtalet"för
två av de tre radiodelarna i basstationsprojektetRBS 2 000 ringas.
Först "i luften" var radiodelen på 900 MHz dvs den nya basstationen för GSM och sedan följde radiodelen på 1 900 MHz för PCS,
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D-AMPS-system till Omsk
Siberian Cellular Communications, där bl a operatören Millicom ingår, har beställt ett
D-AMPS-system till Omsk i sydvästra Sibirien. Nätet ska täcka industristaden Omsk
med omnejd och är initialt beräknat för 3 000 abonnenter.
Ericsson har hittills levererat fem AMPS- och D-AMPS-system till OSS.

Jane spränger miljon-vallen
Den miljonte Jane-mobiltelefonen har nu sålts. Det betyder att försäljningen gått mycket
bra sedan lanseringen av den första Jane-modellen för ETACS-systemet i oktober i fjol.
Snarlika Jane-telefoner finns nu för NMT, TACS, AMPS och GSM. Speciellt positivt
är att telefonen sålt över förväntan på den tuffa amerikanska AMPS-marknaden.

Personal Communications Services i Nordamerika. Gävlefabriken
har en viktig uppgift i RBS 2 000 och där pågår just nu intensiva
produktionsförberedelser.

Snabbast tillväxt i Sydafrika
Världens snabbast växande marknad för mobiltelefoni är Sydafrika, där antalet abonnenter ökat med över 500 procent, från 13 500 till 83 600. Detta beror till största delen
på två nya GSM-system, som togs i drift tidigare i år. Ett av dessa system är levererat
av Ericsson. (Ur tidningen Communications)

Invigt med Lucia i Kristinehamn
I närvaro av kommunens Lucia och med "slangklippning" invigde Lennart Myhlback
Räddningsverkets generaldirektör, det nya radiosystemet hos Räddningstjänsten i Kristinehamn. Systemet, som är sålt av Ericsson Mobile Communications, bygger på MRS
5 000-systemet. Räddningstjänsterna i bl a Halmstad, Hudiksvall och Falun har tidigart
köpt system av samma typ från Ericsson.

Utökning på Filippinerna
Ericsson har fått en order från Smart Communications Inc. på Filippinernapå utbyggnad
av deras mobiltelefoninät av TACS-standard. Beställningen omfattar växel- och radobasutrustning för Manila och Cebu. Ordervärdet är ca 300 miljoner kronor.
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Ny rysk affär för N M T

KOMMMTARM
Ett fantastiskt år

S

nart är 1994 slut och vi kan se tillbaka på ett mycket gott år. Jag
tror att vi från koncernhåll får mer än godkänt för våra fina
insatser.
Hösten har varit tuff för de flesta och speciellt inom produktionen
har man känt av en rejäl slutspurt. Det gäller för både system och
telefoner.

1994 är också året då Sveriges folk säja till EU. Personligen är jag
mycket glad att det blev ett ja, så vi inte kommer att stå utanför
Europa. För Ericsson i Sverige betyder det att vi kan fortsätta våra
investeringar här hemma. Det betyder också att vi kan konkurrera på
lika villkor med europeiska konkurrenter som t ex Nokia och Siemens. Det är nödvändigt att vi inte kommer i underläge på en
marknad där konkurrensen om kunderna blir allt hårdare.
Även nästa år ser ut att kunna blir ett bra år. Prognoserna är positiva
för alla marknader och speciellt gäller det i bl a Europa, Kina och
Japan. 1995 blir också ett spännande år i Nordamerika för PCS,
Personal Communications Services dvs
persontelefoni. Nästa år blir viktigt för
telefonsidan då vi ska satsa ordentligt för att
ta plats bland de stora aktörerna. Det betyder en kraftig uppgång vad gäller volymerna och det kommer naturligtvis att ställa
stora krav på våra "telefonfabriker", både i
Kumla, Linköping och Lynchburg, USA.
Att sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten har varit viktiga uppgifter i år och förblir
så också under 1995. Även om det går bra
för oss får vi inte avvikafrån den inslagna vägen.En av huvuduppgifterna nästa år blir att fortsätta att höja kompetensen hos personalen.
Det gäller oss alla, oberoende av var man arbetar eller vilka arbetsuppgifter man har.
Stort tack för mycket fina arbetsinsatser under 1994.

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
Kurt Hellström

Många "30-åringar"
Så här i slutet av året har det varit "medaljutdelning". Det är nog inte ofta det firas 45-årsjubileum men så skedde i år. Det var också många
"30-åringar".
45-års jubilar är Karl-Erik
Sundberg,
Ericsson
Radio
Systems i Kista.
30-års jubilarer är:
På Ericsson Radio Systems: JanErik Andersson, Per Bengtsson,
Bo Bergström, Göte Brunberg,
Willy Eriksson, Ing-Britt Johansson, Bengt Karlgren, Bengt- Åke
Lundquist, Olle Lundstedt, Gunnar Nordkvist, Rolf Persson, Pål
Selander, Sture Siljekvist, Lennart Strömkvist, Georg Thuen,
Bengt Wiberg, Stefan Öfverholm
och Dan Öström, alla i Kista.
Christer Ahl, Thomas Bogg,
Birger Jaktlund, Tommy Karlsson, Dag Pettersson, Bengt Sjöström och Krister Zackrisson,

från Linköping.
På Ericsson Mobile Communications: Irene Dahlström, Leif
Gyllenhammar, Göteborg, Branko Poje och Ivar Saariste, Kista.
Ann-Inger Thell och AnnaLisa Toumainen i Kumla.
Alf Andersson, Kaj Nielsen,
Tommy Persson och Bengt
Stjernfeldt, Lund.
På Ericsson Paging Systems:
Heinz Persson, Malmö.
På Ericsson Radio Messaging:
Sigurd Alne, Lars Gandils, Barbro Kindberg, Arne Persson och
Per-Olow Sundgren.
På Ericsson Radio Access:
Heimo Väisänen.

The Mobile Phone Book på svenska
Richard Jeans och John Meurlings intressanta bok om
mobiltelefonins utveckling, The Mobile Phone Book, finns nu
översatt till svenska och har titeln Mobil Telefon.
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Vid undertecknandet av kontraktet, sittande fr v Stephanjuk, Dovgalenko, Juan Fernandez /ansvarig för
affärsutveckling på Ericssons lokalkontor I Moskva), Victor Kuzminov (generaldirektör för televerket I
Stavropol), Ivan Kardaslc samt Peter Kuznetsov. Stående Ericssons projektledare Tomas Jönsson, Sven
Jungmar (chef för projektledning), Robert Stenlund (nätplanering), Hans Jeborn (ansvarig för
affärsutveckling I Ryssland) samt Jakov Rodov.

Det går bra för Ericsson att sälja
NMT 450-systemet i Ryssland.
Nyligen valde Stavropol i sydvästra Ryssland vid Kaukasusbergen
ett "startpaket" med en radioväxel
och tre basstationer, som kan betjäna 3 000 användare. Systemet,
som kostar cirka 20 miljoner kr,

kan lätt byggas ut efter behov.
Ryssland är en jättemarknad
(landet omfattar tio tidszoner!),
och ryssarna arbetar metodiskt på
att få en bra infrastruktur.
- Vi har som mål att år 2 000
täcka 60 procent av den ryska befolkningen med våra mobil-

telefoninät, förklarar Hans Jeborn, chef för affärsutveckling av
GSM, NMT och TACS i Ryssland. Mobilnäten kommeri första
hand att täcka större städer och
användarna är företrädelsevis
ryssarna själva.

Nyttiga kundsynpunkter
Ansvarsfulla, bra produktkvalitet, lojal person men tekniskt arroganta, långsamma med nya tjänster och en organisation som är omöjlig att förstå. Det
är några synpunkter på Ericsson som mobiltelefonileverantör från två stora
kunder, Telia Mobitel och McCaw. Synpunkterna framfördes i samband med
den "BR-konferens" som hölls tidigare i höstas.
"Global Leadership", var temat genomgång och ett program, To- lan.Ta t ex vårt stora utvecklingsarbete med concurrent engineepå konferensen, där alla chefer tal Performance Improvement
ring
för Japan, som
för affärenheterna, "core units", Project, TPIP, genomförväckt stort intresse
ledningsfunktionerna samt Erics- des. Det har gett mycket
men fått tämlison-bolag med verksamhet för bra resultat och kommer nu
"Ericsson externt
gen lite uppmärksamhet
Radiokommunikation, deltog. att spridas till andra markinte inom koncernen. I det
Sammanlagtvar det ca 150 perso- nader där affärsenheten kan
Mobiltelfonsystem
ameriallting
TQM-arbete, som vi har
ner. Det var under programhär på Radiokommupunkten "Operatörer och leve- kansk standard är verk- bäst"
nikation, betonas öprantörer på en avreglerad världs- samma.
penheten och att vi är lymarknad" som Nick Kauser, tekhörda för andras kunskap. Vi
nisk chef på McCaw och Seth TQM
Myrby, VD på Telia Mobitel, Tekniskt arroganta och envisa, måste också lära oss att titta på
var en annan svaghet andra framgångsrika företag
framförde sina synpunksom togs upp.
inom vår bransch och inte fnys.^^*
ter.
Det
stämmer
och
är
åt företag som är mindre.
^^r
När det gäller Erics"Vi måste
nog historiskt beNär det gäller kritiken att Ericssons styrka som pålitlig, alla sätta
tingat. Ericsson är ett son är långsamma så är det en
lätt att ha att göra med,
företag styrt av tekni- svaghet som vi alla är medvetna
bra produktkvalitet och kundnyttan
ker och inom tele- om. Kortare ledtider är därför ett
lojal personal är allt gott i centrum"
kombranschen har ti- fokuserat område i alla de T Q M ^ ^ .
och väl. Den negati va kri tiken vad gör vi åt den? ERA digare televerken med sina tekni- strävanden vi kan se i koncernen^^
Nyheter
har bett
Stellan ker varit de dominerande kunNennerfelt,
ansvarig
för derna. Det har mer handlat om Framtiden
verksamhetsutveckling på Radio- teknikupphandling än kundnytta, Nick Kauser kom i sitt anförande
kommunikation, att kommentera. förklarar Stellan. Leverantören in på framtiden och hur ett företag
- Nick Kausers kritik att vi har har varit en spegelbild av kunden kan förbereda sig för vad som
en organisation som är omöjlig att men så är det inte längre. Vi måste kommer. Han betonade ord som
förstå kan jag ha förståelse för, alla,sätta kundnyttan i centrum flexibilitet, lyhördhet och skrädsäger Stellan. Nicks synpunkter och detta synsätt måste förstärkas darsydda kundlösningar.
- Syftet med BR-konferenserna
gäller Nordamerika men där har i vår företagskultur. Denna omär just att skapa en gemensam vivi nu i höst fått ett Major Local ställning tar tid.
- En vanlig inställning på Erics- sion om vad som väntar oss och
Company, som har en tydligare
son är att vi kan allting bäst och hur vi kan ladda för en framgångsorganisationsstruktur.
I Nordamerika-organisationen inte har något att lära av varandra rik framtid, slutar Stellan.
gjordes förra sommaren en stor eller omvärlden, fortsätter StelGunilla Tamm
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Tillsammans med sina
750 arbetskamrater i
Ericsson Telecoms
fabrik i Visby blir Inez
Andersson vid årsskiftet
"radiomedarbetare", då
fabriken går över till
affärsområde Radiokommunikation.
- Det känns roligt och
stimulerande att lära sig
något nytt, säger hon.
Det var 1961 som Ericsson startade tillverkning på Gotland i förhyrda lokaler. Fabriken, som är
32 000 kvadratmeter, byggdes i
treetapper 1963,-66 och-75.Tillverkningen har varit transformatorer samt regional- och
centralprocessorer till AXE.
Ericssonfabriken är Gotlands
största privata arbetsgivare.
- Egentligen har vi sedan flera
år tillbaka en fot inne i mobiltelefonin genom att vi producerar
en del i AXE-växeln som an« • länds för mobiltelefoni, säger
Tormod Kristiansen, som är fabrikschef. Själv kom han från
Ericsson A/S i Norge till Visbyfabriken i september förra året.
idigare har han arbetat 13 år på
ngelstafabriken i Norrköping.
Steget över till produkter för
mobiltelefonsystem är en process
som startade redan för drygt ett

m>

Lennart Nilsson
Inköpsdirektör för
Radiokommunikation
Roligt att lära sig arbeta med nya produkter, tycker fr v Marianne Högberg, Jörgen Hansen och Inez
Andersson.

Visbyfabriken satsar
på mobiltelefoni
kommer ca 80 medarbetare som
tillverkar combiner, filter och
kraft för NMT. Detta är produkter
som flyttats från Linköpingsfabriken till Visby. Vid årsskiftet
kommer det att finnas ungefär
100 medarbetare kvar på komponentsidan men dessa kommer
attgåiniradioverksamheten itakt
med att tillverkningen av komponenter fasas ut. Ca 140 personer
arbetar med service och administration, dit bl a förråd och mekanisk service hör.
Ett 70-tal personer från Ericsson Radio Access i Visby lämnar
nu sina gamla lokaler för att flytta
in i fabriken.

Kurser på KTH i Visby
Tormod Kristlansen är
fabrikschef I Visby

och ett halv år sedan. Då började
vissa kretskort legotillverkas för
ävlefabriken. Nu vid slutet av
^Rret är det ungefär 200 personer
som arbetar med produktion av
analoga transceivrar. Till det

Under nästa år blir det en hel del
investeringar i fabriken. Dels maskiner för ytmontering och
provningsutrustning. Rejäla investeringar blir det också i utbildning.
- Vi har ett mycket fint samarbete med KTHs nystartade filial
häri Visby, berättar Tormod. Till-

Fr v Holger Lange, David Melln och Lars-Erik Hansson arbetar på
produktenheten Radiobas.

sammans har man tagit fram kurser i bl a kvalitetsteknik för fabrikens personal. Ett liknande samarbete har Gävlefabiken med
Högskolan i Gävle-Sandviken.

Tre produktenheter

från Gävlefabriken är mycket
värdefullt och flera medarbetare
från Visby har varit uppe i Gävle
för att lära sig slutmontering och
slutprovning.
Holger ser fram mot början av
nästa år då den första egna
transceivern ska levereras.

Access, Mobil och Radiobas heter de tre enheterna som
arbetar med mobiltelefoni. Göran Svahn
är chef för Access.
Vi
tillverkar
kraftenheter, filter och
combiner för basstationer till NMT 450
och 900, förklarar han.
Vi har ett mycket positivt samarbete med
Linköpingsfabriken.
Många av medarbetarna har arbetat länge
med samma produkter
för Ericsson Telecom
och kände en viss oro
innan de exakt visste
vad de skulle arbeta
med. Den oron finns
inte
längre
och
utbildningssatsningarnakänns som en garanti
för en positiv framtid.
- Mobile switching är
det vi sysslar med, sägerOlof Berglund, chef
för Mobil, som har ca Göran Svahn, stående, tillsammans med
200
medarbetare. Åke Strandberg, en av medarbetarna på
Visby är den enda fa- produktenheten Access.
brik som producerar de
delar i AXE, som behövs för
Leif Ingmansson är ansvarig
mobiltelefoni och det gäller samt- för ett projekt inom materialliga system.
försörjning, logistik och produk- Hittills har vi klarat behovet tionssystem. Det handlar mycket
men prognoserna pekar mot att vi om att flytta fabriken från ETX
behöver göra utökningar både till ERA-världen.
vad gäller maskiner och personal.
- Målsättningen är att det ska
- Vid årsskiftet kommer vi att få vara klart under nästa år, säger
totalansvar för transceivern, sä- Leif.
ger Holger Lange, som är chef för
- När vi nu blir en av
produktenheten Radiobas. Han Radiokommunikations fabriker
var en av de allra första som tog måste vi bl a utvecklas inom
steget in i radio, när man för ett logistik, provningsteknik och inoch ett halvt år sedan började köp. Det känns som en fin utmamontera kort åt Gävle.
ning, avslutar Tormod.
Samarbetet med och stödet
Gunilla Tamm

-Tack fint,just nu är det mycket
eftersom jag haft två jobb. Den 1
november började jag som
inköpsdirektör för Radiokommunikation. Samtidigt har jag
upprätthållit VD-skapet för Ericsson Paging Systems till 1 december då Ingemar Blomqvist
från Ericsson Radio Access efterträdde mig. Jag tjuvstartade mitt
arbete med att, tillsammans med
min företrädare Jan Tufvesson,
resa till Japan och träffa våra stora
komponentleverntörer. I Japan
är de personliga kontakterna
mycket viktiga och därför var det
lämpligt att Jan introducerade
mig.
- Hur länge har du varit på Ericsson Paging Systems och vad
gjorde du innan dess?
- 1980 kom jag till dåvarande
SRA och under åren har jag förutom personsökning arbetat med
både mobiltelefoni och landmobil radio. Första april -89 blev
jag VD för det då nystartade Ericsson Paging Systems.
- Vad ser du som dina viktigaste
uppgifter som inköpsdirektör?
- Att arbeta med inköp är ett
spännande jobb och mycket bredare än jag kunde ana. Verksamheten omfattar allt från kontorsutrustning, komponenter, inköp
av konsulttjänster till att chartra
flygplan. Radiokommunikations
snabba tillväxt gör försörjningsfrågorna viktiga både kort- och
långsiktigt.
- Av tradition har inköp varit
knutet till produktion men Jan
Tufvesson förde upp inköp på
managementnivå samtidigt som
han decentraliserade inköpsorganisationen. Nu är inköp med
i ett tidigt skede både vid utveckling och industrialisering. Jag
kommer själv från marknadssidan och anser att inköp även
bör samarbeta mer med marknadsfolket för att få tidig kunskap om marknader, produkter
och volymer.
- Hur ser du på leverantörerna ?
-Vi måste ha leverantörer som
är stragegiskt viktiga för oss. För
att ligga långt framme med våra
produkter måste leverantörerna
ligga ändå längre framme. För att
en affärsrelation ska vara bra och
utvecklas måste båda parter vara
vinnare. Det är vårt ansvar att
skapa dessa win-win relationer.
GT
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Samtal i
Osaka

Två av tre är i luften

- Idag har systemet tre växlar och 2 4 0 basstationer. De utökningar som nu sker gäller både
täckningen och kapaciteten, berättar Mika
Jahkola, som är chef för Ericsson Toshibas regionkontor i Osaka.

Philipsmaskinen arbetar snabbt tack vare att 16 plockhuvuden arbetar parallellt med att montera
komponenter på mönsterkorten. Enligt de tester som gjorts håller de färdiga kretskorten mycket hög
kvalitet, trots den höga monteringshastigheten. Här Göran Holmqvlst tillsammans med Paula Nilsson.

Snabbare kort
Rekordfort går det när
kretskort monteras
med den nya linan på
Ericsson Radio Access i
Kista. Här har man
utarbetat och utvärderat en ny teknik för
affärsområde Radiokommunikation när det
gäller montering av
kretskort.
-Genom att kombinera monteringsmaskiner från olika leverantörer har vi utvecklat ett snabbare
montage, som kommer att bli standard inom Ericsson, berättar Göran Holmqvist, produktionschef
på Ericsson Radio Access.
För första gången testar man att
välja de bästa maskinerna från två
olika fabrikat, i det här fallet Philips och Fuji, och har därigenom
fått fram en s k monteringslina som
är tre gånger snabbare än motsvarande lina med exempelvis
Panasonicmaskinen och sex
gånger snabbare än en Siemenslina som står bredvid den nya linan
i Kista.

Hemligheten ligger främst i att
Philipsmaskinerna har 16 plockhuvuden som arbetar parallellt. De
plockar och monterar samtidigt
med god precision och därmed hög
kvalitet.
Andra maskiner, t ex från
Panasonic och Siemens, plockar
vanligtvis en komponent i taget.
Linan arbetar i tre steg: först
läggs lodpasta på mönsterkortet,
därefter läggs komponenterna på
plats och kortet värms i infraugn
så att pastan smälter och komponenterna löds fast i ett ytmontage.
-Komponenterna ärchips, motstånd och kondensatorer, samt ICkretsar, där de förstnämnda kan
vara så små som 1 x 0,5 mm, säger
Göran Holmqvist och tillägger att
de färdiga kretskorten ska användas i RLL-terminaler.
RRL står för Radio in the Local
Loop och avser system med fasta
radioterminaler i hemmen på platser där det är svårt att dra kabel och
det därför är mer lönsamt att använda radioförbindelser. Sådana
system levereras t ex till Malaysia
i Sydostasien, och om några
veckor kommer dessa terminaler

Ja till EU

Ger "merarbete"
Genom att Sverige har
sagt ja till EU förändras
reglerna för import vid
årskiftet.
-Det påverkar oss påtvåsätt, säger
Thomas Hancock på Radiokommunikations centrala transport- och speditionsavdelning.
- Begreppet import och export
inom EU försvinner helt naturligt
eftersom Sverige kommer att ingå
i tullunionen, men däremot måste
vi anpassa oss till EU:s regler för
import från länder utanför EU.
Hälften av alla komponenter
som Ericsson köper in kommer
från länder utanför EU. Hittills har
man betalat en tullavgift på 2,5%
av inköpsvärdet på integrerade
krestar som importeras från bland
annat USA.
Nu kommer tullavgiften att variera från 0 till 14% beroende på
vilken kategori av integrerade

kretsar det rör sig om. Det har tidigare funnits 4 olika kategorier att
klassificera kretsar i, men de kommer att öka till 600 (!) kategorier.
Magnus Öhnedal som jobbar
med
importspedition
har
följdaktligen fått mer att göra:
-Det är viktigt att få fram så
mycket information som möjligt
om kretsarna så att vi kan klassificera dem rätt. Gör vi fel blir de
förstås dyrare.
En annan detalj i sammanhanget är att de nya importreglerna och tullavgifterna för
1995 beräknas bli tryckta först till
årskiftet.

Lars Eriksson

Magnus Öhnedal visar
skillnaden I omfattning på
Importreglerna. En sida Idag blir
en pärm Imorgon.

även för publika telefonautomater.

Bra vid höga volymer
Den nya produktionsmetoden har
nu varit igång en tid och utifrån
erfarenheterna i Kista har man nyligen startat en liknande lina i
Linköpingsfabriken.
Göran Holmqvist berättar också att man fann att den snabbare
monteringen krävde nya rutiner
för matning av komponenter eftersom de gick åt mycket fortare.
-Vi utvecklade därför en teknik
där vi byter rullar medan maskinen går, genom att skarva de band
som komponenterna sitter på.
Enda nackdelen man hittills
kunnat se är att processen kräver
ganska långa omställningstider,
varför den främst lämpar sig för
höga volymer i långa serier.
- Det är ett intressant projekt
och vi är stolta över att få vara
med och utveckla ny teknologi
som kan tillämpas inom hela
Ericssonkoncernen, säger Göran
Holmqvist till sist.

Alf Öst

Idag har nätet, sju månader efter Kunden förväntar sig att vi skareadet att det togs i kommersiell drift, gera snabbt på olika önskemål. Det
här måste vi bli mer medvetna om
50 000 abonnenter.
Osaka-kontoret, som startade vå- hemma i Sverige.
Jonas tycker att våra kreativa
ren -92 har totalt 23 anställda.
Under den mest intensiva konstruktörer borde åka ut oftare
installationsperioden i januari, fe- för att på så sätt se vilka möjlighebruari och mars var personalstyr- ter som finns att tillmötesgå kundens önskemål inte minst när det
kan uppe i 40-talet personer.
- Det är i år som de digitala gäller radio och övervakningsmobiltelefonsystem
kommit systemet OSS. Själv stöttar han
igång på allvar här i Japan. Vår dem så gott han kan.
- KDP litar på Ericsson och det
kund ville ta sitt system i drift så
fort som möjligt med tanke på den är ett förtroende som vi måste
hårda konkurrensen och vi kla- vårda, säger han.
- Tendensen idag är att våra tekrade också att uppfylla löftet att
klara installationerna två månader niker sitter instängda och filosc^te
rar länge och väl innan de kommer *
före utsatt tid, säger Mika.
Öppnandet av KDPs nät fö- till skott, fortsätter Jonas. Samtiregicks av en intensiv annons- digt pågår bataljen förfullthärute.
Tänk dig att nu sitter direktörerna
kampanj.
Osaka, som är Japans näst hos våra kunder och svettas i 01 j ^ u
miljardinvesé^^*
ringar i täckning ska
till. Det är då Ericsson produktportfölj
ska vara den berg-'**
fasta grund de ska
känna under fötYoshlko Omura, sekreterare på Ericsson Toshiba I Osaka framför slottet I Osaka. Foto: Jonas Högberg
terna för att våga
språnget in i framtilan Japan och Sverige har också varit några problem. Installationer skrivs sällan några formella proden.
gjort arbetsdagarna i Osaka och test avbasstationernasköts nu tokoll från våra möten. Det är en
mycket långa. Tempot har varit helt av japansk personal.
oskriven regel att man står för det
Nytt system
uppskruvat. Den jobbiga tiden är
Japaner och svenskar kommer man säger.
- Installationen av
över nu och i fas fyra, som man nu bra överens, tycker Roger.
Gunilla T a m m
systemet har varit
befinner sig i, har det nästan inte
- Japanerna litar på oss och det
rätt jobbig, berättar
Roger Mårtensson,
chef för operations
på
Ericsson
Toshiba i Osaka^
Jonas Högberg, Yoshlko Omura och Mika
Han har lång crÉt^
« • Vi är nya som mobiltele- kvalitetssatsningar. Det ställer frågar de inte efter priset som man
Jahkola. Foto: Yoshlnobu Fukuda.
renhet av
stol
ont
fonoperatörer och därför är det krav på icke-japanska leverantö- gör i Tokyo utan här vill man veta
största handelscentrum ligger i mobiltelefonprojekt i länder som
viktigt att samarbeta med en tek- rer att leva upp till kvalitetskraven. hur mycket rabatt man kan få,
Kansai-regionen. Här finns också t ex Storbritannien, USA, Saudi
berättar Mr Suzuki. När de ringer
niskt duktig leverantör. Ericssons
Support viktigt
de viktiga städerna Kobe, med och Kuwait.
i sin mobiltelefon ska deras samtal
framgångar inom GSM spelade en
Det finns flera förklaringar t ^
världens största containerhamn
iktig roll när vi bestämde oss för -För oss är det viktigt med support genast kopplas upp annars hör de
och
den gamla kejsarstaden all det varit ett krävande uppdn^p
• r. Genom det samarbete ni har från leverantören. Den service vi av sig till oss med klagomål. DärJapan. Ett helt nytt system, som
Kyoto.
med NTT vet vi också, att ni tek- får från Ericsson är vi mycket för är det så viktigt att vi får supskulle installeras och driftsättas
niskt ligger långt framme. Det sä- nöjda med och ni har också ställt port av vår leverantör, avslutar
Abonnentkrig
på kort tid och en kund med
ger Mr Masaru Suzuki, vVD på upp med extra support, tillägger han.
- Att säga att det råder krig mellan mycket höga kvalitetskrav. JapaDet blev som sagt en intervju
Kansai Digital Phone, KDP, Mr Imai.
konkurrenter här i Kansai-regio- nernas kvalitetstänkande kommer
Osaka i den intervju som ERA
Förutom att kampen om abon- där KDP gav både ros och ris men
nen är ingen överdrift, menar Jo- in i allt arbete och de vill ta ett
Nyheter gjort med KDP. Det blev nenterna är hård ställer mobil- där det positiva definitiv övervänas Högberg, marknadschef på problem i sänder. Det kan bli lite
en intervju, där svaren innehåller telefonanvändarna stora krav på ger. Den stora utökningsorder som
Ericsson Toshiba i Osaka. I början besvärligt när det gäller ett
Ericsson fick i början av novembåde ros och ris.
mobiltelefonnätet.
var priset på abonnemang och komplext mobiltelefonsystem.
- Folket här i regionen är "af- ber är också ett bra bevis på att
- Här i Kansai-regionen finns det
Den stora tidsskillnaden melsamtal höga men har nu sj unkit och
fyra mobiltelefonoperatörer och färsmän" . När de köper en telefon kunden är nöjd.
antalet abon- ra»
konkurrens mellan oss är knivnenter
har i
skarp. Detställerkravpåossochpå
strömmat
vår leverantör, säger Mr Suzuki
vidare. Att få igång nätet snabbt
har varit viktigt och när systemet
levererades i maj skedde det två
månader före den ursprungliga tidpunkten.
Mr Hiroakilmai, ärtekniskchef
på KDP och svarar på frågan om
teknisk kvalitet. Programvaran
Fr v Shigeru
ger han godkänt även om det varit
Fujisakl och
vissa mindre problem. När det
sekreteraren
gäller hårdvaran anser han att kvaYoshlko
liteten kan förbättras. Inom den jaOmura
panska telekom-industrin har kvatillsammans
liteten tidigare varit dålig men nu
med Roger
förbättrats avsevärt efter stora
Mårtensson.
Mr Masaru Suzuki och Mr Hlroaki Imal på KDP.

mm

L"

Med bara några dagars mellanrum skedde två
"första samtalet'' för två av de tre radiodelarna i
basstationsprojektet RBS 2 OOO. Först ut var
radiodelen på 9 0 0 MHz dvs den nya basstationen
för GSM och sedan följde radiodelen på 1 9 0 0
MHz för PCS i USA.
I basstationsprojektet RBS 2 000, som också kallas Aladdin, gäller det
inte bara att utveckla en ny basstation utan det handlar om en basstation
där radiodelen görs i tre versioner, 900, 1 800 och 1 900 MHz.
- Som projektledare är det inte varje dag som man får uppleva att så
många bitar faller på plats på en gång. Det gick lite trögt att få upp
första samtalet i luften på 900 MHz men sedan fungerade det mesta.
Man kan prata om ketchupeffekten, säger Kurt Sillen, som är projektledare för RBS 2 000.
Bara några dagar efter första samtalet för 900 MHz genomfördes en
försöksinstallation utomhus i Kista. Läs mer om den på sista sidan i den
här tidningen.
- Nu när vi fått två av de tre radiodelarna i luften vet vi med säkerhet
att konceptet håller, fortsätter Kurt. All hårdvara finns på plats för 900
och 1 900 och nu närmast finslipas radioprestandan. Verifieringen av
hårdvaruplattformen började i maj och sedan har man stegvis höjt
funktionaliteten.

Sä säger kunden KDP

i

Sittande Tomas Bergman, provnlngssamordnare tillsammans
med Gävlefabrikens projektledare Rolne Ericsson. Foto: Tommy
Landberg

- Allt arbete har skett parallellt dvs concurrent engineering. Det är
nödvändigt för att klara den tuffa tidplanen. Simulering har använts
från ett tidigt stadium och tack vare det fungerade ASIC-kretsarna tillsammans från början.

Stora serier i Gävle
Även om produktionen deltagit i projektet från starten blir nu
produktionsförberdelserna allt intensivare. En av många uppgifter har
varit att ta fram skåp i olika utförande. Att säkra produktionen är viktigt
eftersom det kommer att gälla tillverkning i mycket stora serier.
-De flesta konstruktörer, som arbetar i projektet har besökt fabriken
för att lättare förstå hur vi arbetar. Det berättar Roine Ericsson, som
är projektledare i Gävlefabriken, där tillverkningen ska ske. Själv har
han pendlat två, tre gånger i veckan till Kista under det senaste halvåret.
Det är hans första stora projektledarjobb.
- Vi har ett nytt sätt att arbeta här i fabriken genom att det bildats en
ny enhet för nya produkter och vi arbetar mer i team, förklarar Roine.
Han tycker också att stämpeln konstruktion - produktion håller på att
suddas bort mer och mer, vilket är nödvändigt.
Efter en kort julhelg, i Gävlefabriken mycket kort, går arbetet inom
RBS 2 000 vidare. Nästa år kör tillverkningen igång och då gäller det
produktion i stora mängder.

Gunilla Tamm
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Lars Åkeson om den stora personalökningen

Den enskilda individen är viktig
Den sista december förra året hade Radiokommunikation i Sverige 7 137 anställda. Vid
samma tid i år kommer antalet att ha stigit till över
9 OOO. Även under nästa år fortsätter expansionen, berättar Radiokommunikations personaldirektör Lars Åkeson i den här intervjun.
Var det inte lite kortsynt att införa många medarbetare med bara ett
anställningsstopp för några år eller två års anställning. Hittills
sen när vi nu har så stort perso- har vi orkat med att ta hand om
våra nyanställda och det måste vi
nalbehov?
- Anställningsstoppet gällde göra även i fortsättningen. Alla
hela koncernen och även om det, ska känna sig betydelsefulla och
med facit i hand, inte passade ingen ska behöva upplevasig som
Radiokommunikation så behöv- en obetydlig siffra i det stora födes det för en total översyn. Kon- retaget. Det är viktigt att alla nya
sekvensen blev att vi förlorade ett medarbetare så fort som möjligt
kommer igång med
års tillväxt. Vår stora
sina arbetsuppgifter
tillväxt började därför
för att snabbt komma
under -93 och -94
in i verksamheten.
alltså några år efter det
att
anställVi måste alla
hjälpa till att överföra
ningsstoppet
införvårkulturoch vad den
des. När vi ser framåt
står för till våra nya
och uppskattar persokolleger. För att klara
nalbehovet gör vi våra
detta är det oftast lobedömningar utifrån
kala program som lätt
vad vi tror kunderna
anpassas till lokala
behöver. Det är markbehov bäst.
naden och kunderna,
med ett ord, omvärl- - Att byta jobb internt
den, som påverkaross. ärett sätt att
Har vi svårt att hitta
utvecklas, säger Lars personal och hur stor
delstår den interna
Blir 1995 lite lug Åkeson,
rekryteringen för?
nare vad gäller personal- Ericsson är ett företag som får
ökningen och klarar vi av att ta
mycket positiv uppmärksamhet i
hand om alla nya medarbetare ?
- Nej, vår expansion kommer media. Det är många som är inatt fortsätta nästa år. Idag har vi tresserade av vår verksamhet och

ERICSSON RADIO SYSTEMS

hör sig för om arbete här. Jobbmässan som vi arrangerade tidigare i höstas var ett bevis på det.
Den lockade drygt 1 500 personer. När det gäller att anställa
tekniker med speciella kunskaper
kan det vara svårt att hitta dessa
men det är inte omöjligt.
Hittills har hälften av vår rekrytering bestått av personer från
andra delar av Ericssonkoncernen. Den externa rekryte-

ringen blir allt viktigare.
Vad betyder expansionen för
de som arbetat här några år?
- Möjlighet att byta jobb, att
röra på sig inom företaget. Något
av det mest utvecklande man kan
göra är att byta arbetsuppgifter.
För att vi ska vara framgångsrika
även i morgon måste vi hela tiden
skaffa oss nya kunskaper. Ericsson blir allt mer ett kunskapsföretag, där kompetensen kom-

mer i fokus. Det är på var och ens
ansvar att se över sin egen ut- *
veckling. Det är naturligtvis
också ett ansvar som företaget
har. Den snabba förändring som
sker innebär både möjligheter
och hot. Möjligheter till utveckling och hot om man inte hänger
med i utvecklingen. Detta gäller
oss alla, ända fram till dess vi går
i pension.

Gunilla Tamm

Rätt start för nyanställda
Introduktionsutbildningen ger svar på
frågorna: var är jag,
vad jobbar alla andra
med och vad betyder
förkortningarna? Nyanställda Liselott och
Krister ger sin syn på
introduktionen.
Alla nyanställda i Kista blir inom
de första månaderna kallade till en
central introduktionsutbildning.
Introduktionen är en och en
halv dag lång och innehåller allmän information om Ericssons
organisation och historia. Det ges
presentationer av våra produkter
och om vår marknadsutveckling.
Olika instanser som företagshälsovården,
personalenheten
och facket visar upp sig. Det sker
även en rundvandring till biblioteket, växeln och idrottshallen.
Och sist men inte minst - alla
deltagare bjuds på en trerätters
lunch i gästmatsalen.

Fler introduktioner
Förhoppningsvis får alla nyanställda även en introduktion direkt på sin arbetsplats. Dessutom
har varje affärsenhet sina egna
introduktioner och mer yrkesinriktade utbildningspaket.
Anna Högberg hör till enheten
Kompetensutveckling och är den
som arrangerar den centrala
introduktionsutbildningen.
- Det är viktigt att det även ges

introduktioner på flera olika nivåer och områden, säger hon.
Anna håller inte introduktionsutbildningen själv utan har god
hjälp av olika personer som presenterar sitt område. Däremot
planerar hon programmet, skickar ut kallelser och håller reda på
alla inblandade.
Introduktionsutbildningen
hålls två gånger i månaden med
cirka 20-25 deltagare varje gång.
Det är med andra ord en ganska
stor efterfrågan just nu eftersom
det rekryteras mycket folk. Bara
på en enda dag, till exempel den
första augusti i år, anställdes 50
personer.
- Det är inspirerande att jobba i
ett företag där det händer så
mycket, säger Anna avslutningsvis.

Liselott
Liselott Kihl anställdes i augusti
som mjukvarukonstruktör. Det
betyder att hon ska programmera
tjänster som till exempel "samtal
väntar" för den japanska
mobiltelefonistandarden PDC.
- Än så länge har jag inte programmerat en enda rad, avslöjar
hon.
Det beror nu inte på att hon är lat
på något sätt utan på att hon hela
hösten har gått förberedande kurser i bland annat AXE och PLEXprogrammering. Dessutom består
arbetet till stor del av att skriva
förberedande dokument.
En grupp på tio personer som
anställdes under sommaren har

gått alla kurser tillsammans och
lärt känna varandra bra.
-Jag kan inte klaga på min mottagning på Ericsson, de har lyckats bra med den här, menar Liselott. Redan innan anställningens
början bestämdes det att fadder
Maria skulle hjälpa Liselott att
komma igång. Hon har gått ett internt introduktionsprogram på
affärsenheten som arrangeras av
personalavdelningen. Nyligen
har hon även deltagit i den centrala introduktionsutbildningen.
Liselott sökte egentligen ett annat jobb på Ericsson men hennnes
nuvarande chef Björn rotade i
högen med ansökningar och erbjöd henne detta arbete i ställlet.
- Det här verkar faktiskt passa
mig bättre, erkänner hon.
- Det roliga med att jobba på
Ericsson är de goda utvecklingsmöjligheterna. Man kan börja i en
ände och sluta var som helst.

Krister
Krister Almström började på
Ericsson Radio Systems den första november. Hans uppgift är att
marknadsföra och sälja den amerikanska mobiltelefonistandarden AMPS till Sydkorea.
- Jag har fått en bra chans att
jobba med något som känns
mycket spännande och stimulerande, berättar han. Krister kommer från konsultbranschen, närmast från Enator, och måste först
sätta sig in i tekniken och skaffa
sig lite Ericssonkännedom innan

Nyanställda Krister Almström och Liselott Kihl hälsas välkomna till
Ericsson av Anna Högberg, arrangör av introduktionsutbildningen.

han är mogen att möta sin marknad.
- Problemet för mig som ny är
att tempot är mycket högt, det kan
vara svårt att hinna med alla
gånger. Men det vägs upp av att
alla är så vänliga och verkligen
ställer upp och hjälps åt, skyndar
han sig att tillägga.
Det lär finnas en kanonsekreterare vid namn Annika som
trots att hon också är nyanställd
lyckats ordna saker som telefon,
dator och visitkort.
-Detta kanske kan ordnas centralt av personalavdelningen
istället, föreslår Krister.
Den centrala introduktionsutbildningen tycker han var bra

och på rätt nivå. Han är också
imponerad av affärsenhetens väl
definierade processkartor och
verksamhetsbeskrivningar.
-De är till god hjälp för att dels
få en orientering av ens egen del i
det hela och dels se vad andra avdelningar gör, tycker Krister.
I övrigt anser han att man som
nyanställd måste ha tålamod med
att allt kanske inte fungerar till
hundra procent direkt. Samtidigt
måste man ändå kunna våga säga
ifrån och våga ställa krav. Det är
nyttigt både för sin egen och företagets skull.

Lars Eriksson
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P500 - ny "proffsradio"
i fokus
P 5 0 0 , Ericssons nya bärbara radio
för mobilradiosystemen MRS
5 0 0 0 och 3 0 0 0 , hade huvudrollen i början av december, då den
presenterades för 30-talet åter;
försäljare i Sverige. Liten,
lätt, tålig och efterlängtad,
var det allmänna omdöme
om den nya radion, som
nu breddar marknaden för
MRS-försäljningen.
- Ryktet om MRS-systemens död
är betydligt överdrivet. Systemen
lever i allra högsta grad och har
en mycket bra orderingång i
Sverige. Så inledde Bo Andersson
den återförsäljarträff som arrangerades i Göteborg den första december. Bosse är ansvarig för
området landmobil radio på
Ericsson Mobile Communications S-division. Det var vid
återförsäljarträffar i Göteborg,
Eskilstuna och Umeå, som den
nyabärbararadion, P500, lanserades. Premiären skedde i Göteborg, där Lennart Pettersson, säljare på Ericsson Mobile Communications i Göteborg, var värd.
- Det har länge funnits behov
av en liten, lätt och användarvänlig bärbar radio och det är
genom vårt samarbete med det
danska företagen Niros, som vi
nu kan presentera en mycket konkurrenskraftig produkt, sa Bosse.
P 500 är en helt nyutvecklad radio
som så småningom kommer i
olika versioner.
MRS 5 000 är ett mycket lönsamt radiosystem som publicitetsmässigt lever något i skymundan för ED ACS. Någon konkurrens mellan systemen finns
inte eftersom man vänder sig till
olika kunder. Kommuner och
räddningstjänster är av tradition
de stora kunderna för MRS 5000.
Den nya bärbara radion P500 vidgar kundkretsen med bevakningsbolag och industrier. I den
sistnämnda kundgruppen har
man redan haft ett visst genombrott men förutsättningarna blir
nu bättre med den nya radion.

"Liten" bruksanvisning
Bengt Fogelberg från Ericsson
Mobile Communications, Kista,
stod för den tekniska presentatio

Ring rätt
När man ringer eller faxar via
ECN ska man inte slå 00 före 8xxnumret (ECN-kod) eller kortnumret. Gör man det hamnar man
hos en abonnent i Stockholmsområdet (publikt) vars telefon/
telefaxnummer börjar med 8.

Ringa publikt
När man ringer publikt till utlandet från en telefon eller telefax i
Stockholm är det viktigt att man
slår fyra nollor innan 9:an (00
009). Slår man bara två nollor
kommer man att ringa ett lokalsamtal till ett nummer som börjar
med 9x xx xx i Stockholmsområdet.

Postavdelningen
ber om din hjälp
Det är mycket viktigt att Du som
får post från externa kunderAeverantörer har med tjänstebeteckningen på brevet/paketet,
samt rätt adress.
Detta skulle underlätta vårt jobb
och Du kan få Din post snabbare
och säkrare.
Med vänlig hälsning

Postservice

Datorklubben
ordnar kurser

Christer Axelsson, Tore Plhl och Sten Glllberg tycker P500 är en intressant produkt.

en bruksanvisning över systemet
eftersom radion p g a menystyrning är så lätt att använda att
det knappt behövs några instruktioner. Han presenterade också
de
tillbehör
som finns till
P500
innan
deltagarna fick
en lektion i hur
radion
ska
kodas.
I samband
med
lanseringen av den
nya radion presenterade Mikael Olin från
Marknadsplan
de kampanjverktyg som tagits fram. Dessa består bl a av
säljstödsmaterial som broschyr, affisch,
tekniskt datablad och förKent Hansson, Sjöbo och Leif Gyllenhammar,
slag på säljGöteborg, studerar den nya radion medan Bo
brev.
Andersson tittar på.
Ulf Ryde från
reporterns anmärkning). Bengt Mercury International deltog i
menade att det egentligen mer är lanseringsträffen för att ge en kort

nen av P500 och började med att
gå igenom bruksanvisningen.
Den är gjort i ett litet format för att
passa bröstfickan på "standardskjortor" (finns det någrasådana?

men intensiv lektion i "Hur säljer
vi?" Han delade upp säljarbetet i
tre steg, först skapa eller väcka
behov hos kunden, sedan påverka
och slutligen övertyga kunden om
attP500ärlösningenpåhans eller
hennes behov. Ulf betonade hur
viktigt det är att man identifierar
sinanyckelkunder. Det viktigaste
i en sälj process är att hitta kunden
och att sedan få besöka denne. Vid
försäljning av produkter som t ex
P500 är det inte priset som är avgörande utan kundens behov.

Efterlängtad produkt
Den nya radion mottogs mycket
positivt av de inbjudna återförsäljarna.
- En bra produkt som det ska bli
roligt att visa upp för kunderna,
tyckte Tore Pihl från Halmstad.
Magnus Magnusson, Växjc
menade att det varit stiltje när det
gäller nya radioprodukter och att
det nu kändes värdefullt att det
finns en ny radio att lansera.Han
uppskattade speciellt detfinaoch
omfattande lanseringspaketet.
- Mobiltelefonin har inte tagit
över helt och det känns bra för
oss "radiofolk" som tror på ra
dion, att vi nu fått denna ny pro
dukt. Det här kommer säkert att
ge bra resultat, sa han.
I en artikel i den här tidnigen
för ett år sedan intervjuades Hå
kan Wolff, chef för Räddnings
tjänsten i Falun, om det nya radio
system, MRS 5 000, som Rädd
ningstjänsten skaffat.
Han var mycket positiv till systemet men efterlyste mindre och
lättare bärbara terminaler. Under
två månader i höst har han provat
P 500 och han är nöjd.
- Det här är en ny generation.
Radion är lätt, användarvänlig
och batterierna håller bra. Den
verkar robust och det är positivt
att den är mjukvarustyrd, säger
han.
Detta torde vara ett betyg som
ger P500 väl godkänt.

Gunilla Tamm
Hurra för P500 ropar fr v Ole Hartvlg Bjerknes Jacobson, Norge, Magnus Magnusson, Växjö, Christer
Axelsson, Borås, Olle Fellert, Malmö, Sten Glllberg, Jönköping och Håkan Tyko, Helsingborg.

Datorklubben EDKX startar följande kurser våren -95: Word,
Excel, Windows, C-progr, C++,
Erlang och MS-DOS, kurslängd
10 veckor, tre timmar i veckan kl
17-20. Även kurser i Släktforskning och Aktiekunskap.
Alla kurser är kostnadsfria för
medlemmar i EDKX. Sista
anmälningsdag är 27 jan -95. Information, kursanmälan och
medlemsregistrering EDKX-Datorklubben, Ericsson Telecom
AB, Memo: ERI.EXEDKX.
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KORTA NYHETER
Peter Eriksson är stationerad i
Kina.
Rajender Joshi arbetar nu i
Danmark.
Jonas Hermansson är stationerad i England.
Yvonne Marino och Sten-Olof
Wiklund arbetar nu i Japan.
Till Polen har Kjell Jörneskog
flyttat.
Anders Lindström är stationerad i USA.

Harrys blir
Kistahof
Harrys Bar har bytt namn till
Kistahof. Så hette restaurangen
för ca 10 år sedan. Det var alltså
innanHarryHotLinedökuppmed
sin mobiltelefon.
Nu har ju både Harry och
HotLine "gått ur tiden" och restaurangen tar tillbaka sitt gamla
namn.

Tack
Tack alla ni för den fina presenten och de vackra blommorna som jag fick då jag
slutade på S-divisionen på
Ericsson Mobile Communications den 25 november.

"Ingenjör Jansson"

Tror du att
tomten
kommer i år?
Ingemar Holmertz,
Ericsson Mobile Communcations,
Göteborg
- Eftersom jag
varit snäll hela
året vet jag att
tomten kommer i år också.
Ofta är det jag
som är tomte, nämligen.

Här demonstreras hur man med enkla handgrepp sätter den nya utomhusstatlonen för GSM systemet på plats. Total Installationstid: cirka
en timme.

Kompakt kabinett för
installation
Det tar bara cirka en
timme att installera de
nya utomhus-basstationerna för GSMnäten. När mobiloperatören väl fått
sockel och antennmast
på plats ringer han till
Ericsson som rekordsnabbt per lastbil kör
ut och monterar dit den
kompakta basstationen.

arbetar med utveckling av nya
installationsmetoder.
Installatörerna har också på sin

lott att "ta upp stationen i luften",
ett jobb som tidigare legat på speciella tekniker.

Den nya metoden att installera
utomhus-radiobasstationer väckte stort intresse vid en försöksinstallation i Kista i slutet av november. Flera av RBS 2 000-projektets medlemmar var där och
kunde konstatera att man kan
montera och koppla upp stationen
med enkla handgrepp på rekordkort tid.
- Den ökade snabbheten når vi
bl a genom att fundament, sockel
och radiomast sätts upp i förväg på
ett hustak eller ute i naturen, och
att basstationerna sen kan monteras med snabbfästen vid sockeln
enligt löpande bandprincipen, be- Installatörerna har fått också fått på sin lott att sätta stationen I
rättar Leif Allard på LZ/VG, som drift, något som tidigare skötts av speciella tekniker.
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GOD JUL önskar

Installationsmetoden
gäller
GSMs nya generation basstationer, RBS 2000, för
mobiltelefonsystemen GSM 900,
1800och 1900 MHz, varav desistnämnda är sk persontelefoni.
Görs i Gävle
Tillverkningen sker i Gävle där
kabinettskåpen med tillhörande
socklar görs på Tryggarbs och
basstationerna på Ericssons fabrik.
Den aktuella basstationen kan
bestyckas med sex transceivrar
(sändare/mottagare) vilket i
GSM-systemet betyder 6x8=48
samtalskanaler.
Man har också tagit fram två
lätta tält, ett installationstält och
ett servicetält, för att garantera
installatörerna bra arbetsmiljö
även under svåra
väderförhållanden. (Utomhusstationerna ska klara från -34 grader
upp till + 45 grader).
Sist av allt - metoden är också
miljövänlig. Kabinettet förpackas nämligen i en låda som efter användandet enkelt kan fällas
ihop och skickas tillbaka till
Sverige för återanvändning.
Lars Cederquist

Redaktionen
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Helén Ohlsson,
Linköpingsfabriken
- Visst kommer tomten,
han sitter bara
och väntar på
att snön ska
komma så att
det blir en riktig JUL! Jag
tror han behöver den för att komma i stämning.
Lawson Brown,
Lynchburgfabriken,
USA
-Naturligtvis
kommer tomten till mig. Jag
har ju varit en
snäll pojke i år
och gjort allt
det jag ska jag är för gammal för att göra något annat!!
Madeleine Pouzar,
Gävlefabriken
Visst kommer tomten hem till oss
i år också. Mina tvillingpojkar, 6
år, har räknat i
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ut att det nog är
morfar som är
tomte. 1 skolan
har kamraterna sagt att
tomten ofta är
en
släkting.
Och
morfar
har faktiskt saknats under åren
när julklapparna delats ut.
Tomas Hedqvist,
Ericsson
Radio
Systems,
Kista
Förr var det
faktiskt jag
som var tomte
i var familj
men den uppgiften har min lillebror fått ärva. Så tomten dyker
nog upp hemma i Ludvika i år
igen.

