Gunnar Säfvenberg, Jan-Erik Thillberg och Caroline Ström är några av de som har arbetat med att ta fram en ny variant på basstationen RBS 884 för 1900 megahertz.

Färdigt för Atlanta
Nu levereras de första basstationerna för persontelefon i
enligt den amerikanska standarden D-AMPS
3
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Mönsterkortfabriken bygger ut
Nyligen togs det första spadtaget för
om- och tillbyggnad av mönsterkortfabriken i Kumla. Bygget omfattar ett
teknikhus med kontor, ett miljöhus
med reningsverk, produktionsutrymmen och nytt lager. Enligt planerna
ska allt vara inflyttningsklart om ett

år och då har anläggningen en total
yta på 17 000 kvadratmeter.
I dagarna invigdes också en ny helautomatisk lina som lägger koppar på
mönsterkorten. Sammanlagt är linan
60 meter lång och kostar 20 miljoner
kronor.

Norska polisen utökar sitt EDACS-system
Det heldigitala radiosystemet EDACS
från Ericsson, som den norska polisen
använde under vinter- OS i Lillehammer,
har flyttats till Oslo och Östlandsområdet
och flera utökningar har skett.
I år har Ericsson levererat utrustning
för sammanlagt 13 miljoner norska kronor. Det gäller bl a uppgradering med
ytterligare kanaler, siter och terminaler.
Den 1 januari -96, då alla installationer
ska vara avslutade, kommer systemet att
täcka Oslo, Östfold dvs området från hu-

vudstaden och söderut till Svinesund vid
gränsen mot Sverige. Systemet kommer
även att täcka området sydväster om
Oslo t o m Drammen och norröver till
Eidsvoll, som ligger i närheten av den
nya
kommande
huvudflygplatsen
Gardermoen.
Med EDACS-systemet har norska polisen möjlighet inte bara till överföring
av digitalt tal utan även mobil data och
GPS som används för fordonslokalisering via satellit.
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Personal till Japan via USA

kOWIE\TARE\
Annu ett fantastiskt år
Vårt affärsområde Radiokommunikation fortsätter att gå mycket
bra. Det framgick tydligt när koncernens delårsrapport presenterades för några veckor sedan. När detta skrivs är vi inne i årets slutspurt och om det går som det ska, kan 1995 bli ett år då vår verksamhet till och med gått bättre än väntat. Årets verkliga glädjeämne
är de framgångar som våra mobiltelefoner haft.
PCS, Personal Communications Services, persontelefoni, har varit och är en aktuell fråga i USA. Även om några stora operatörer
valt CDMA-tekniken vet ingen idag hur framtiden kommer att se
ut. Vi har fått flera viktiga beställningar på vårt GSM-baserade
DCS 1900-system. När vår kund APC nyligen invigde sitt PCS-system Sprint Spectrum i området Washington-Baltimore var det en
mycket viktig händelse både för oss som leverantör och APC. Detta
är USAs första fungerande PCS-system och kommer därför att få
stor uppmärksamhet. I USA deltar vi också i förhandlingar när det
gäller den digital-AMPS-baserade PCS-marknaden.
Våra GSM-system runt om i världen utvecklas väl och GSM är nu
en standrad som är allmänt accepterad inte bara i Europa utan även
i Asien. Våra digitalAMPS-framgångar sker likaså på många håll i
världen och vi ser i realiteten två digitala världsstandarder på frammarsch, GSM och D-AMPS.
Den första april förra året tog vår japanska kund TDP, Tokyo
Digital Phone, sitt system i kommersiell drift. Under året har den japanska mobiltelefonimarknaden utvecklats över förväntan. Vi har
inte bara fått flera beställningar på utökningar utan också order från
nya operatörer. Japan är nu en av våra viktigaste marknader.
Den närmsta framtiden ser positiv ut och
det märks inga tecken på att marknaden för
mobil kommunikation slutar att växa.
Visserligen finns en antydan om att farten i
abonnenttillväxten avtagit något i USA men
hur det påverkar oss vet vi inget om idag.
De svängningar som varit i konjunkturen de
senaste åren har vi klarat bra. Under hösten har det antytts att
Sverige kan vara på väg in i en lågkonjunktur. Detta kan i så fall påverka oss under andra delen av -96. Vare sig det kommer en lågkonkunktur eller inte så är det viktigt att vi fortsätter vårt förbättringsarbete samtidigt som vi försöker sänka våra kostnader och öka
produktiviteten. Kraven och förväntningarna på oss har också ökat.
1995 har varit ett mycket framgångsrikt år men det har också varit ett jobbigt år för oss alla. Aldrig tidigare har vi ökat våra produktionsvolymer så mycket och det har skett samtidigt som vi börjat
tillverkningen av många nya produkter.
De framgångar vårt affärsområde haft i år har alla medarbetare
del i. Ett stort tack för fina arbetsinsatser.

God Jul och Gott Nytt År!

Kurt Hellström

Att vara med på en rekryteringsmässa i Boston, USA
för att värva personal till
Japan är faktiskt inte så
långsökt som det kan låta.
På det sättet har Ericsson
Toshiba i Yokohama kommit
i kontakt med ett flertal japanska studenter med amerikansk examen som fått anställning på företaget.
Disco är en japansk mässarrangör
som två gånger om året, ordnar
en rekryteringsmässa i Boston respektive San Francisco med speciell inriktning på japanska studenter, som studerar vid amerikanska universitet. Vid den senaste mässan som hölls för några
veckor sedan i Boston deltog ett
50-tal företag. Många olika branscher var representerade, inom
telekom fanns förutom Ericsson
bl a NEC, AT&T och Motorola.
- Under de tre dagar, som mässan pågick, hann vi intervjua ett
80-tal personer och av dessa är
det ungefär 30 som är intressanta
och där rekryteringsprocessen
kommer att gå vidare. Det berättar Anders Lindström, som arbetar med verksamhetsutveckling

Nobuyuki Kawakami och Robert Callaway Informerar två besökare
om Ericsson. Foto: Anders Lindström
på Japanenheten i Kista.
Tillsammans med tre medarbetare från Ericsson Toshiba i
Yokohama var han Ericssons representant på mässan i Boston.
De studenter som besökte mässan kom från hela USA och hade
fått en särskild inbjudan. Gemensamt för alla var att de studerar sista året och har japanska
som modersmål eller kan läsa
det.
Att "japanisera" verksamheten
vid Ericsson Toshiba är en myck-

et viktig uppgift. Det innebär att
ersätta utländsk personal på utlandskontrakt med lokalt anställda japaner. Att hitta duktiga japanska tekniker med bra kunskaper i engelska är svårt. Ett sätt är
alltså att gå via USA. Efter de j ^ f c
föregående rekryteringsmässormr^
har ett 15-tal medarbetare anställts. Dessa går nu igenom ett
utbildningsprogram och i vår
kommer de att tillbringa tre m ^
nåder i Sverige.
GT

Enhet för "wideband cellular" skapad
Den första december bildades en ny självständig R&D-enhet
inom Radiokommunikation. BR/TR, som den interna beteckningen är, ska arbeta med både radio och växelteknik.
Enheten kominer att bestå av ca 100 medarbetare och chef
är Rolf Ranvert.
BR/TR:s uppgift är "wideband
cellular" vilket mycket förenklat
innebär högre hastigheter för
mobiltelefoni, det gäller hastigheter över 64 kbit. De höga hastigheterna blir allt mer intressanta för att t ex gå in på Internet och
annan dataöverföring.
Den nya enheten ansvarar för
bredbandig radioteknologi. Den
tar också över forskningsansvaret för radiobasteknologin. Detta
har tidigare legat på Core Unit
Radio Systems and Technology,

RCUR. En liknande förändring
har tidigare skett för terminalteknologin, som flyttats över till
Lund.
Radiokommunikations
support för digital ASIC och Radio
LSI design, som ingått i RCUR
har nu flyttats över till den nya
enheten BR/TR. Tillsammans
med den personal som arbetar
med forskning inom radiobasteknologi består denna grupp av ca
50 medarbetare i Kista.
Den andra gruppen på ca 50

personer, som ingår i den nybildade BR7TR finns i Nacka
Strand och har tidigare tillhört
affärsområde Företagskommunikation och Nät. Dessa personer
arbetar med ATM switching och
är just nu i början av utvecklingen av nya produkter, som passar
bra för området "wideband cellular".
- BR/TR rapporterar direkt tilL~
mig och deras uppgifl är att a r b e ^ |
ta för våra tre affärsenheter inom mobiltelefonsystem, säger
Jan Uddenfeldt, Radiokommunikations tekniske direktör. För
styrningen av den nya e n h e t e ^ ^
finns en styrgrupp, där de tre a f ^ ^
färsenhetscheferna ingår.
GT

Personsökning och mobil data bildar ny affärsenhet
Mobiltelefonsystemen kommer framöver att används allt mer som bas för mobil datakommunikation och personsökarindustrin går mot system för tvåvägsfunktionalitet. Det är i korthet bakgrunden till att en ny affärsenhet skapas inom Radiokommunikation och att affärsenheten Mobil data avvecklas.
Speciella system för mobil datakommunikation som t ex Mobitex, har inte fått den utveckling
som förväntades för några år sedan. I stället kommer mobiltelefonsystem alltmer att användas
som bas för mobil datakommunikation. Samtidigt tycks det som
om behovet av rena mobildatasystem i viss mån kan tillgodoses
med enkla meddelandesystem
som t ex "Narrow band PCS" i
USA dvs envägsdatakommuni-

kation med svarsmöjlighet. Med
denna utveckling som bakgrund
skapas nu en ny affärsenhet inom
Radiokommunikation för att på
bästa sätt använda de resurser
och synergier som finns.
-1 och med att vi bildar denna
nya affärsenhet läggs den nuvarande affärsenheten Mobil data
ned, säger Jöran Hoff, ansvarig
för strategisk affärsutveckling,
privatmarknaden.
Chef för den nya affärsenhe-
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ten, som fått arbetsnamnet
"RWMS", blir Ingemar Blomqvist, VD för Ericsson Radio
Messaging. Detta bolag blir huvudbolag för den svenska verksamheten.
I "RWMS" ingår all verksamhet inom rena datasystem, envägs- och tvåvägs, lokal personsökning (on site paging), landstäckande
personsökarsystem
(Wide Area Paging, WAP) inom
Ericsson Radio Messaging, per-
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sonsökare för WAP inom
Ericsson Radio Systems BV i
Holland samt mobildatasystem,
terminalverksamhet och operations från den nuvarande Mobil
data-enheten.
På denna enhet sker arbetet
med paketdata-applikationer för
mobiltelefonsystem
främst
AMPS och dessa medarbetare
flyttar över till affärsenheten mobiltelefonsystem
amerikansk
standard.
Den utveckling av terminaler
som skett inom den nuvarande
Mobil data-enheten går över till
affärsenheten
Mobiltelefoner,
där utvecklingen av Mobitex-

terminaler fortsätter.
Ingen stor förändring
Jöran förklarar att den nya affärsenheten i praktiken inte innebär
så stora förändringar. Nästan alla
medarbetare behåller sina nuvarande arbetsuppgifter och stannar
kvar i sina lokaler. Genom den
omgruppering som nu sker kan
man efter hand på ett bättre sätt
ta tillvara de möjligheter till samordning som finns mellan personsökning och mobil datakommunikation och öka konkurrenskraften brett inom mobildataområdet.
Gunilla Tamm

Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin, tel: 08-719 95 86
Tryck: Adargo Press, Göteborg 1995
Nästa nummer: 20 februari 1996
ERA Nyheter är tidningen för alla medarbetare på
affärsområde Radiokommunikation.
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De gör basstationer
med högsta frekvens
De allra första basstationerna för persontelefon!
enligt den amerikanska
standarden D-AMPS
1 9 0 0 är nu på väg till
USA för installation hos
kunden i delstaten
Atlanta. Det ligger mycket arbete bakom en sådan leverans.
Det hela började med att myndigheterna i USA bestämde sig för
att frekvensområdet för det nya
konceptet persontelefoni, PCS,
ska ligga kring 1900 megahertz.
Sedan gäller det för Ericsson att
utveckla en teknisk lösning som
p . - kan erbjuda de nya operatörerna.
Under hösten 1994 startade affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk standard, ett projekt
• | ) r att ta fram en basstation för
™et aktuella frekvensområdet. Ett
litet testsystem med två basstationer finns redan hos Ericsson i
Dallas och nu före årsskiftet har
ett av de stora målen nåtts, nämligen att de första prototyperna levererats till operatören AT&T
Wireless Services i Atlanta,
USA. De ska göra ett omfattande
test innan utrustningen tas i kommersiell drift. Nästa mål är att serietillverkningen ska sätta igång i
april -96. Efterfrågan beräknas
bli mycket stor.
En anpassad RBS 8 8 4
Den nya basstationen är en av vaianterna i familjen RBS 884.
- Det här är inte en fullständigt
ny basstation, byggsättet är detsamma som tidigare men vi har
förändrat alla frekvensberoende
delar, säger projektledaren Göran
•vensson.
Det är främst två delar i basstationen som berörs av att frekvensen mer än fördubblats mot tidigare utrustning. Dels transcie-

»

Pär-Änders Pehrson
Personalchef på affärsenheten Mobiltelefonsystem europeisk
standard
- Jo tack det är bra. Jag började
här för knappt ett halvt år sedan
och under månaderna som gått
har jag byggt upp ett eget nätverk. Det tar tid att komma in i
Ericssons organisation.

Ny frekvens pa radion. Ulf Häller, Bengt Härdin och Magnus Gustafsson är några av de som har tagit
fram en ny radlodef, så kallad transclever, till basstationen för D-AMPS 1900 megahertz.

Projektledaren Göran Svensson
håller I trådarna.

vern, det vill säga radiosändaren
och mottagaren, och dels de antennära produkterna där radiosignalerna till och från antennen
samlas, filtreras och förstärks.
En av svårigheterna i projektet
har varit att det inte funnits färdiga elektronikkomponenter för
den höga frekvensen. I flera fall
har de varit tvungna att utveckla

helt nya. Det har också medfört
att de måste rita om mönsterkorten och göra nya sådana.
Ett annat mer mekaniskt problem har varit kylningen av transcievern. Hela kortet avger mer
värme än en 100-watts glödlampa
och det tål inte komponenterna i
längden. Därför har de konstruerat en avancerad kylfläns, helt i
aluminium, som täcker hela kortet och effektivt leder bort värmen. Vissa delar av den är så pass
unika att de sökt patent.
Transcievern kommer att serietillverkas i Gävlefabriken medan
de antennära produkterna både
utvecklas och produceras av
Ericsson Radio Access i Kista.
Litet och effektivt
- Det här är ändå ett relativt litet
projekt, säger Göran. Vi är ungefär 20-30 personer som arbetar

med utveckling och verifiering.
Men när vi snart kommer in i volymproduktion och leverans blir
vi betydligt fler.
- Hela projektet bygger på att
folk tar kontakt med varandra direkt utan en massa formaliteter,
berättar Göran. Eftersom vi hela
tiden fokuserar på att bli klara i
tid gäller det att få till snabba beslut och koncentrera sig på det
som är viktigt. Vi har bland annat
försökt ha hela logistikfunktionen inom projektet för att hålla
ledtiderna nere.
Ett sammansvetsat och kompetent gäng har alltså gjort det
möjligt att i tid leverera denna
smått historiska basstation till det
förlovade landet på andra sidan
Atlanten. Merry Christmas,
Atlanta.
Text: Lars Eriksson
Foto: Anders Anjou

Världens största mobiltelefonsystem
Sex av tio, av världens
mobiltelefonabonnenter,
ringer i ett system enligt
amerikansk standard.
Det och mycket mer fick
alla veta som arbetar
med mobiltelefon! enligt
amerikansk standard när
de nyligen samlades på
ett informationsmöte i
Kista.
Över 15 miljoner personer är nu
anslutna till Ericssons D-AMPS/AMPS-system (Advanced Mobile Phone System). Det är fem
miljoner fler än för knappt ett år
sedan. Och fler blir det.
- Den stora utmaningen för oss
just nu är persontelefoni, PCS, i
USA som vi tror kommer att bli
en stor succé, sade Jan Wäreby
som är marknadschef på affärs-

enheten
Mobiltelefonsystem
amerikansk standard.
Det handlar alltså om att marknadsföra Ericssons digitala system för D-AMPS 1900. Flera
mobiltelefonioperatörer i USA
står just nu och ska välja system
och leverantör.
USA väljer system
Det allra första PCS-systemet invigdes nyligen i Washington och
där valde operatören American
Personal Communications ett
system som bygger på GSMstandard med Ericsson som leverantör.
Däremot har operatören AT&T
Wireless Services valt standarden
D-AMPS 1900 från Ericsson.
Första ordern gäller delstaten
Atlanta och under nästa år kommer AT&T att bygga ut sitt nät i
över 20 större städer där de köpt

licens. Även om digital mobiltelefoni är på stark frammarsch är
det ändå Ericssons analoga
AMPS-system som är i särklass
mest utbrett. Systemet finns i 25
länder och har över 13 miljoner
abonnenter.
Ett bra år
Ekonomichefen Lars Lindqvist
berättade med glädje att 1995 har
varit ett mycket bra år. Men han
flaggade för att under 1996 kan
inkomsterna
minska
något.
Främst tack vare att större delen
av alla affärer görs i dollar och
dollarn har gått ner tio procent
jämfört med den svenska kronan.
- Tuffare tider kommer, sade
han.
Mest uppskattad under informationsmötet
var
Marita
Hellberg som mycket kort och
utan overheadbilder bland annat

berättade att hon tillträder som ny
personalchef i januari. Hon fick
applåder som belöning.
"Tack ska ni ha"
Affärsenhetens
chef
SvenChrister Nilsson tackade alla
medarbetare för ett bra jobb och
poängterade vikten av att hela tiden försöka förbättra produktkvaliteten genom att ha väl definierade arbetsmetoder och processer.
- Vi står inför stora utmaningar
framöver och tillsammans ska vi
klara dem. Let's do it together!
Med de orden avslutade han informationsmötet och de över fem
hundra församlade personerna
återgick raskt till att göra sitt bästa för Ericsson och för mobiltelefonins utveckling.
Lars Eriksson

- Du kommer från IBM, hur
länge arbetade du där?
- I 21 år och de senaste fyra
åren som personaldirektör på
svenska IBM med ansvar för
personalfrågor och extern och
intern kommunikation. Under
några år har jag även arbetat på
IBMs europeiska huvudkontor i
Paris.
- Vilka är de största skillnaderna mellan IBM och Ericsson
Radio Systems?
- På IBM precis som inom
hela dataindustrin har de senaste åren varit tunga och det handlar mycket om nedskärningar.
Det är verkligen skillnad mot
den expansion som sker här och
den
positiva
stämningen.
Arbetssättet här är mycket delegerat, det är verkligen frihet under ansvar. IBM är ett företag
med hårdare styrning. Här är det
också en ung organisation med
högt arbetstempo och en kompetens som jag är imponerad av.
Grundvärderingarna i både
Ericsson och IBM är dock desamma.
- Finns det något som du tar
med dig från IBM?
- Lång erfarenhet från ett
stort golbalt företag där man arbetar mycket med kompetensutveckling. Det är ett område
som vi ska satsa mycket starkt
på. Alla medarbetare ska ha en
aktuell utvecklingsplan. Intern
kommunikation är ett annat område där IBM är duktiga och vi
ska bli bättre.
- En viktig uppgift är att se
till att den kreativa och positiva
stämning som finns här kan bibehållas.
- Hur ska du tillbringa julen?
- Det blir ett traditionellt julfirande med familj och släkt, vi
blir tre generationer. Jag hoppas också på vinterväder med
bra isar så det går att åka långfärdsskridskor.
QT
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Projektet som mater
kvalitet i kronor

Utvecklingsprojekt har ofta en
tendens att bli dyrare än vad
som var planerat från början. På
enheten Application Center i
Linköping undviker de detta genom att för första gången sätta
ett fast pris på projektet och
kvaliteten. Om de levererar programvara med dålig kvalitet får
projektet bota. Men om det däremot visar sig att de presterar
hög kvalitet får alla projektmedlemmar bonus I form av pengar i
fickan.

Det är många parametrar som styr ett utvecklingsprojekt. Förutom det tekniska innehållet handlar det också om tid, kvalitet
och pengar. Tidpunkten när allt skall vara
klart är oftast bestämd innan projektet startar och att det som levereras verkligen fungerar och har hög kvalitet är också en förutsättning. Kostnaderna däremot kan vara
svåra att beräkna. Det är ganska vanligt att
budgeten uppdateras flera gånger under projektets gång.
På enheten Application Center i Linköping tar de nya grepp för att kontrollera kostnaderna.
- För första gången kör vi ett utvecklingsprojekt till fast pris och garanterad produktkvalitet. Genom att sätta en prislapp på kva-

- Motivationen till förbättringsarbete ökar
om det finn* en koppling mellan kvalitet och
något sa konkret som pengar, säger Åke
Sundelin som är projektledare på enheten
Application Center i Linköping.

liteten får vi ett ökat fokus på både lönsamhet och kostnadsprecision.
Det säger Åke Sundelin som leder ett utvecklingsprojekt inom mobiltelefoni för det
japanska systemet. Uppdraget går ut på att
programmera en ny funktion i mobilväxeln.
Och att programmera med så få fel som möjligt.

Bonus eller böter
Det är nämligen så att om man inte håller utlovad kvalitet utan lämnar ifrån sig programvara med många fel, får projektet bota.

Om det däremot visar sig att programvaran
har få eller inga fel alls, då får de bonus
istället. Alltså pengar i fickan till alla projektmedlemmar.
Bonussumman, som ska fördelas till alla
inblandade, kan maximalt bli 14 procent av
projektets totala kostnad. Men då får det inte uppstå fler än två, tre fel i delsystemet
som de har programmerat.
Felen räknas från att hela systemet går i
kommersiell drift ute hos operatören och
sex månader framåt. Det innebär att det kan
ta upp till ett år, om man räknar in tiden som
går åt till tester och installation, innan projektet får reda på om det blir bonus eller böter.
- Det viktiga är att vi i projektet nu får ta
ansvar för vår produkt från början till slut
och dessutom får ett mått på vår prestation.
Det gör att vi blir mer motiverade att producera högkvalitativa produkter, säger Åke.
Vanligtvis syns kostnader för dålig produktkvalitet endast i form av omfattande underhållsarbete långt efter att utvecklingsprojektet är avslutat.

Noggrann planering
Åke menar att den här metoden med fast pris
inte passar på alla projekt. För att kunna göra rimliga beräkningar och minimera riskerna krävs ett omfattande förarbete och en
mycket noggrann projektplanering.
- Det är nog bra att börja med ett mindre
projekt som körs enligt en inarbetad utveck-

lingsmodell, typ AXE 10. Svårighel^ra i
denna typ av projekt har visat sig vara fullt
tillräckliga, speciellt med tanke på den stora
expansion som skett inom mobiltelefoni de
senaste åren, säger han.
Att koppla kvalitet till pengar gör det hela
mer konkret. Det är ett språk som alla förstår, från företagsledningen till personalen.
Vad innebär då det här för projektmedlemmarna?
Anders Fransson arbetar som systemansvarig i projektet.
- Det som påverkar mig mest är att kvali- <:
teten lyfts fram på ett bättre sätt och att folk
har ögonen på oss mer nu. Allt prat om kvalitetsförbättringar blir ju gärna lite hurtfriskt/
om man inte får några förutsättningar för att^*
göra rätt från början. Jag tror att vi missar
det ibland, säger han.
Gabriella Granfors som arbetar med konstruktion och provning tycker att det här
med fast pris och chans till bonus är mer en
"projektledningsgrej".
- Jag tänker inte så mycket på det utan
jobbar som vanligt tills det blir bra kvalitet.
Men det blir mer synligt nu och visst är det
en liten sporre om jag kan få ut extra pengar
av det, säger hon.
Lars Eriksson
För mer information om utvecklingsprojekt
till fast pris, kontakta Åke Sundelin på
Ericsson Radio Systems i Linköping. Memo:
ERA.ERASUND.
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Det generella mätinstrumentet
- Med vårt nya mätinstrument
kan man mäta allt möjligt, från
kaffebryggare t i l l mycket komplexa apparater, säger Peter
Andersson på Ericsson Radios
avdelning LR/GM för verlfierlng
av de nya radiobasstationerna
för GSM.
Man har med andra ord tagit
fram ett mycket generellt instrument, men den egentliga avsikten är att mäta temperatur,
luftfuktighet mm på de nya utomhusstationerna.
I den nya familjen radiobasstationer för
GSM (RBS 2000) ingår stationer som placeras utomhus. Utomhusstationerna måste
kunna fungera under olika klimatförhållanden och på dem ställs andra miljökrav än på
inomhusstationerna.
För att kunna verifiera att stationerna svarar T^t kraven har man inom basstationspro_™et tagit fram en egen utrustning som
kallas DLI, dvs Data Logger Input. Genom
att säkerställa de ingående temperaturerna
ska man också kunna säkerställa att produkterna fungerar riktigt under olika miljövillkor (fk

Europanormer
- Vi har utgått från den europeiska IEC-normen med dess gängse miljökrav, berättar
projektledaren Peter Andersson, som tillsammans med Mikael Wettainen (dokument och hårdvara) och Åke Nilsson (programvara) tagit fram instrumentet. Normen
säger vilka tester man ska utföra för att säkerställa att produkten lever upp till vissa
prestanda under olika miljöförhållanden.
Fysiskt sett är DLI ett mätverktyg (för analoga och digitala ingångar) som är byggt på
ett 19" labstativ. Överst på
stativet står en vanlig PC som
styr instrumenten. Programme A r skrivna i HP-VEE, en
mJLtRvaruplattform som valts
för att den är kompatibel med
de hjälpmedel för radioverifieringar som redan används i
pro^ctet.

Konstruktörerna av det nya mätinstrumentet DLI, fr v Mikael Wettainen, Peter Andersson och Åke Nilsson, mäter här temperaturer och funktioner hos en GSM station som placerats I en kylkammare hos forskningsstiftelsen Packforsk I Kista. Värdena lagras I datorn för efterbehandling och tendenserna visas grafiskt I kurvor.

systemprovning, men DLI har även kapacitet för att kunna ta en del konstruktionsverifiering. Eller krafttester där man kan
expandera genom
att sätta in en ny
modul, ett oscilloskop. Alla mätvärden går också att
larmsätta (koppla
mot personsökare)
vilket underlättar
testandet eftersom
temperaturmätningI kylkammaren genomgår basstatioar är "långsamma"
nen kallstartsprov.
Färdiga enheter
processer där ett test
Idag finns fem färdiga DLI-enheter (bygg- kan sträcka sig över flera veckor.
DLI arbetar också med ett användarvända på plats) som används inom RBS-2000projektet i Kista. Främst för funktions- och ligt programmeringsspråk där det är lätt att

gå in och förändra koden.
- Vi ser fram emot ökat samarbete mellan
affärsenheterna när det gäller provning och
metodik, säger Peter Andersson. Det finns
kompetens överallt men man arbetar på olika sätt och har svårt att ta sig tid att utbyta
erfarenheter.
- Det brukar vara så att man tar fram verktyg som är bundna till ett speciellt projekt,
men vi har satsat på en generell utrustning
som även kan användas till annat.
Exempelvis kabelmätning eller egentligen
för vilken komplex apparat som helst där
man behöver få fram mätdata.
DLI har också fått ett produktnummer
LPC 1:02 270/1.

Text: Lars Cederquist
Foto: Kurt Johansson

Korta fakta om DLI
• Körs under windows på PC
• Instrumentplattform bestående av
VXI
• 32 analoga ingångar, som idag används för:
temperatur, fukt och DC-mätning
• 32 digitala in/utgångar, som idag är
konfigurerade som:
-16 st ingångar som via ett optogränssnitt kan känna tillstånd på
230V AC, 24V DC och TTL
- 8 st utgångar till relä
- 8 st in/ut reserv
• 1 st digitalt oscilloskop kan anslutas
och styras att mäta ett antal specifierade förlopp

Här byggs EMCl abb
På Färögatan 2 i Kista håller Radiokommunikations eget EMC-labb
på att byggas. Behovet av ett labb för att mäta elektromagnetismen från basstationer är stort och idag sker dessa mätningar på
olika ställen i både Sverige och utomlands.
EMC står för Electro Magnetic Compatibility och innebär att elektrisk apparatur
ska vara elektromagnetiskt kompatibel, dvs
inte kunna störa varandra funktionellt. Det
finns fastställda gränsvärden för hur mycket
elektromagnetism en elektrisk apparat får
avge men också hur mycket en apparat ska
tåla.
I likhet med all annan elektrisk apparatur
måste vissa krav vara uppfyllda för att basstationen ska bli godkänd inom EU och erhålla CE-märkningen.
I augusti förra året tog Ericsson Radio
Systems styrelse beslut om att bygga ett
EMC-labb för de tre affärsenheter som arbetar med mobiltelefonsystem.
Bygget startade i juni i år och labbet ska
vara klart under första kvartalet nästa år, be-

rättar projektledaren Krister Jonsson.
Hela lokalen är på totalt 230 kvm och takhöjden är nästan fem meter. Där kommer
att finnas två "EMC-burar", två kontorsrum
och även utrymme för att ta en kopp kaffe.
Matrummen har väggar av metall och blir
hermetiskt tillslutna. Invändigt blir de klädda med absorberande koner för att hindra
signalerna från att studsa.

Stort behov
Inom affärsenheterna för mobiltelefonsystem finns ett stort behov av ett eget EMClabb. Idag hyr man in sig på de labb som
finns i Sverige men även i utlandet, främst
England och USA. Det innebär både kostnader och väntetider.
- Med ett eget labb har vi möjligheter att

-1 EMC-labbet blir takhöjden nästan fem meter, säger Krister Jonsson. Under första kvartalet nästa ér ska allt vara klart.

under utvecklingen av en ny basstation göra
mätningar på olika ingående komponenter
och därmed spara både tid och pengar, säger
Krister.
Radiokommunikations EMC-labb är ett

sk "turn key" åtagande för Siemens
Components, vilket betyder att detta företag
står för allt inklusive alla mätinstrument.

Gunilla Tamm
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Bredbands
persontelefon!
Björn Gustavsson, projektledare på Ericsson Mobile Communications visar hur polisens nya vapen - den mobila datorn - ser ut.

Mobildata polisens nya vapen

Eric Turcotte från Ericsson i Montreal, Gunilla Hugosson och Göran Lyman från RCUR har genomfört integreringen av testutrustningen i Kista. T v skymtar basstationen. Foto: PG Andermo

Ericsson Radio Systems har deltagit i det europeiska CODIT-projektet där man
forskat kring bredbandig persontelefoni med CDMA-teknik. Projektet har just
avslutats och i slutet av november demonstrerades i Portugal ett system som
med tiden ska kunna ge överföringshastigheter på upp till flera hundra kbit
per sekund.
Radiokommunikations
forsk- rit en del av EUs forskningspronings- och utvecklingsavdelning gram och Ericsson Radio
RCUR har sedan 1992 deltagit i Systems har fått 50 procent av sina kostnader betalda genom bidrag.

Komplett koncept

bilitet för att stödja varierande
bithastigheter i överföringen.
CDMA-tekniken kännetecknas
exempelvis av att man i viss mån
kan slippa frekvensplanering av
näten eftersom alla basstationer
inom samma "lager" kan använda samma frekvens. Det så kallade återupprepningsavståndet blir
då lika med ett.

Det system som demonstrerades på den avslutande konferensen i Portugal överförde 128
kbit per sekund videosignal
över en CDM A-radiokanal. Ett Efter CODIT
komplett koncept baserat på CODIT-projektet är nu avslutat
CDMA har definierats med må- och kunskapen tar vi tillvara i ett
let att kunna stödja tjänster med flertal aktiviteter på Ericsson.
Projektledaren för CODIT, PG
topphastigheter på upp till flera
I samarbete med vårt R&DAndermo, diskuterar med EU komhundra kbit per sekund. De- center i Niirnberg bygger vi på
missionens RACE-ansvarlge Jaöa
monstrationen i Portugal (där RCUR en CDMA-testbed som på
Da Silva.
främst de åtta mobilprojekten sikt ska få betydligt bättre funkpresenterades) tioner. RCUR deltar också i ett
det europeiska forskningsprojek- inom RACE
nytt europeiskt forskningsprotet CODIT. Projektet har haft väckte stort intresse.
jekt, FRAMES, där olika radiosom mål att undersöka möjlighealternativ ska undersökas. Målet
terna att använda CDMA-teknik B r e d b a n d s C D M A
(Code Division Multiple Access) På Ericsson Radio Systems har där är att komma överens om en
för ett framtida bredbands system det varit viktigt att bygga upp gemensam standard för framtipersontelefoni.
för persontelefoni.
kunskap inom CDMA eftersom dens mobila
CDMA
är
ett
av
alternativen,
Projektet påbörjades 1992 med det är en intressant accessmen kanske ännu intressantare är
fler än tio företag inom EU, bl a teknologi.
Philips, BTL, Matra, Telefonica,
CODIT har siktat in sig på TDMA-lösningar som bygger viCSELT, IBM, Telia och Ascom. framtidens bredbandiga system dare på GSM.
Projektet hör till RACE, som va- där det bl a är viktigt att nå flexiPG Andermo

Inför J(ul) dagen

Här är det full fart på förberedelserna Inför J-dagen. En av enheterna,
hade valt att presentera sin verksamhet I en välkänd tomteverkstad. Fr v Claes Svanebäck, Ola Lennartsson och Magnus Stålberg
(båda på stegen) och Anna Wlkman. Foto: Björn Seger

En mycket annorlunda informationsdag arrangerade affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC
den 15 december.
Presentationen skedde i form
av en utställning med tolv montrar som var byggda av enheternas medarbetare. I varje monter
(många gick i julens tecken) informerades om vad just den enheten arbetar med.
Den allmänna informationen
om affärsenhetens verksamhetfick de drygt 500 medarbetarna
genom att Japan-enhetens chef
Mats Köhlmark intervjuades av
några nyanställda, nyfikna medarbetare.

Polisen i Sverige väljer
Ericssons lösning för
mobil datakommunikation. I ett första skede
installeras bland annat
Mobitexradio och bärbara persondatorer i ungefär 850 polisbilar.
Med hjälp av mobila arbetsplatser kan många brott klaras upp
snabbare genom att poliserna kan
söka information i många olika
register och skriva rapporter direkt på plats. Tanken är att poliserna då också kan tillbringa mer
tid på fältet än på stationen och
på så sätt förebygga brott.
Dessutom finns det ingen risk för
avlyssning.
- Några av Rikspolisstyrelsens
grundkrav har varit att systemet
ska vara säkert och rikstäckande,
och det uppfyller vi med
Ericssons produkter och med
Telias Mobitex-nät, säger Lars
Hallström som är ansvarig för
mobildata i Sverige på Ericsson
Mobile Communications.

Installation och service
- Det här är första gången som vi
är totalintegratör, alltså att vi levererar all nödvändig utrustning,
installerar den, utbildar poliserna
och ser till att det hela fungerar,
berättar Lars. Vi har 35 man som
håller på att installera för fullt på
våra nio servicekontor från
Umeå till Malmö.

Redan i januari är det tänkt att
det ska sitta en Mobitexradio
från Ericsson och en persondator
från Hewlett Packard i ungefär^
850 polisbilar.
f
Sedan kan de bilburna poliserna söka i bland annat brotts- och
bilregistret samt ett 30-tal register till. Systemet är även förberett
för satellitnavigering (GPS) vil-J
ket innebär att sambandscentralen vet exakt var bilarna befinner
sig och kan snabbt dirigera om
dem.

Polisen kommer till Ericsson.
För att få hjälp med att bli effektivare.

Nästa steg är att även fot- och
cykelpatrullerande poliser får
bärbar utrustning i form av
GSM-telefoner och små datorer,
så kallade "palmtops".
Lars Eriksson

Kvalitetsdialogen 200 gånger
Den populära kursen Kvalitetsdialogen, som gick för första gången
1988 hölls nyligen för 200:e gången. Det betyder att nästan 4 000
personer gått kursen. Förutom inom Radiokommunikation har kursen genomförts på affärsområdena Publik Telekom och Komponenter.
- Målet med Kvalitetsdialogen har varit att ge kunskap om ett modernt kvalitetssystem, ISO 9001, skapa insikt om andra funktioners
arbetssätt, villkor och problem samt skapa engagemang, berättar PO Dahlström, iniativtagare till kursen och utbildningsansvarig i
Gävlefabriken. Efter drygt 200 kursomgångar läggs nu
Kvalitetsdialogen ned för att i vår återkomma i ny tappning med inriktning på bl a TQM och Process Management.

Over 14 000 på Radio i Sverige
Av personalstatistiken från
den sista november framgår att
Radiokommunikation nu har 14 042 anställda i Sverige och av dessa finns 5 751 personer i Kista. I Kumla har Radio 2 416 medarbetare, i Gävle 1 894 och i Linköping 1 325. Uppdelat på tjänstemän och
kollektivanställda är antalet 8 477 tjänstemän och 5 565 kollektivanställda.

•
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Pappersinsamling
på väg till Kista
Inom kort kan du som arbetar i Kista göra en insats för miljön. Det är
äntligen dags att pä allvar börja källsortera
bland annat papper, kartonger och batterier.
L M Ericsson Fastigheter har tillsammans med HA Industrier och
Ragn-Sells arbetat fram en rutin
för effektiv totalhantering av
restprodukter på Ericsson i Kista.

Många tycker nog att det är på
tiden.
Men nu kan ni vara lugna.
ccesivt kommer Lena Norberg
på LM Ericsson Fastigheter att
placera ut miljöstationer på alla
enheter i Kista. I miljöstationen
kan man slänga alla sorters papper, kartonger och batterier. Och
vill man bli av med avfall såsom
miljöfarliga vätskor, lysrör och
datautrustning är det bara att kontakta Kundtjänst på telefon
720 00.
- Det här är bara en del i att
kretsloppsanpassa hela Ericsson,
berättar Lena. För att kunna hantera alla restprodukter bygger vi
en central kretsloppsanläggning
där vi lagrar allt i väntan på transport till de företag som sköter
själva återvinningen.
Om allt går som det är planerat
invigs anläggningen i mars nästa
år.
- Jag får massvis med telefon-

Håll ut, snart kommer Lena Norberg från Ericsson Fastigheter till ditt kontor och placerar ut behållare för
bland annat pappersåtervinning.
Foto: Björn Seger

samtal och memon från folk som
vill ha pappersinsamling och
återvinning, säger Lena. Målet är
att bli bäst inom koncernen på
återvinnning.
Men hon behöver förstås allas
vår hjälp till det. Och för att det
hela ska komma igång och kunna

fungera ordentligt söker hon efter
lokala miljöansvariga på varje
enhet.
- Det är inte frågan om att någon ska sortera sopor åt andra,
snarare en slags kontrollant som
hjälper folk att göra rätt från början. Samtidigt kan det vara ett bra

sätt att samordna och informera
om miljöaktiviteter, menar hon.
Lars Eriksson
Har du frågor kring återvinning
eller vill bli lokalt miljöansvarig,
kontakta Lena Norberg på memo
REM.REMLNG.

Ericsson Infocom vann
••Korp-Rocken i Karlstad
Ericsson Infocom vann årets uppla- fest och en spelning i TV4:s regionalga av Korp-Rocken i Karlstad. program för Värmland.
Sven Carlsson
Företaget representerades av gruppen Knut-Ingvars som spelade
"svettigt,
frustande,
elak
rock'n'roll", enligt juryns motivering.
Korp-Rocken är en tävling mellan amatörband från företag och
föreningar i Värmland som arrangeras av en krog i Karlstad - och
som lockar allt flera deltagare för
varje år. Ericsson Infocom har
varit med en gång tidigare. Även
då gick man till final, men lyckades inte vinna.
I år gick det bättre när man besegrade
finalomståndarna
Charles de Vill Home & School
Band från Herrhagens Hem &
Skolaförening.
Juryn som fällde avgörandet
bestod av Ingvar Carlsson och
Patrik Karlsson - båda från SvenIngvars ( som nu alltså fått konkurrens om bästa band i
Knut-Ingvars från Ericsson Infocom - ståVärmland).
ende fr v Nlls-Åke Rosenberg (sång),
Knut-Ingvars seger i Korp- Bosse Belmén (trummor), Ola Lindström
Rocken gav inte bara jubel och (bas) och Jan Olov Larsson (gitarr) samt
ära. Den gav också en prischeck sittande fr v Per Thulin (keyboard) och
på 10 000 kronor till en personal- Torben Wurtz (gitarr). Foto: Sven Carlsson
M

Logistikcenter
i Kista
På Strömögatan 3 i Kista inrättas ett logistikcenter. Här kommer materialhantering (F/M),
hardwarecenter, kontorsshopen
och postservice att finnas.
På plats finns redan ledningen för F/M, godsmottagningen, transporter och packning.
(Se notisen här nedan om ny
adress.)
Hardwarecenter är det reservdelslager för affärsenheten
Mobiltelefonsystem europeisk
standard som tidigare funnits i
Borgen. Det gäller material
som ska distribueras till kunder.
Från den 15 januari kommer
även kontorsmaterial dvs kontorsshopen att finnas på
Strömögatan 3. Detsamma gäller för postservice som finns där
från samma datum.
- I vårt nya logistikcenter
finns också lagerutrymme för
ca 600 pallplatser. Idag hyr vi
utrymme på olika håll men det
kommer vi inte att behöva längre, berättar Ewert Lindström,
som är ansvarig för Materialadministration.
I februari blir det officiell invigning av det nya logistikcentret och även ett "öppet hus"
kommer att arrangeras.

Nya adresser
Ericsson Radio Systems huvudgodsadress har ändrats från
Torshamnsgatan
21
till
Strömögatan 3. Det skedde i
samband med att General
Services, F/M (Materialhantering) flyttat in i ett nytt logistikcenter.
LM Ericsson Fastigheter
tillsammans med väktarna och
driftcentralen har flyttat från
Torshamngatan 23 till Kistagången 19,6 tr.

Längre öppet
i växeln

T h Tore Mattson, I Visbyfabriken fick tidigare i höst företagets 45-plakett I silver "för lång och trogen tjänst". Här
överlämnas den av fabrikschefen Tormod Kristiansen. Foto:
Bertil Olsson

Växeln för dessa företag i Kista,
Ericsson
Radio
Systems,
Ericsson Mobile Communications, LM Ericsson Fastigheter
AB förvaltning norr och LM
Ericsson Data - Radio, är nu bemannad från kl 07.00 till 01.00.
Det gäller alla måndagar till fredagar, alltså även svenska helgdagar.

För lång och trogen tjänst

Utlandshistorier
i ERA Nyheter

För ett tag sedan var det Guldmedaljfest på Stadshuset och
alla som arbetat 30 år inom Ericssonkoncernen fick medalj.
Här i ERA Nyheter brukar vi räkna upp namnen på jubilarerna men i år är det rekordmånga, hela 78 personer, så några namn blir det inte men ett hjärtligt grattis till alla "30åringar".
Inte mindre än 22 jubilarer kom från Ericsson Radio
Systems i Kista, 20 stycken från Visbyfabriken och tio
stycken från Nynäshamnsfabriken.
Tore Mattsson i Visby är en medarbetare som kan ståta
med hela 45 år på Ericsson. Han började på Huvudfabriken
i Stockholm 1950 och gick då lärlingsskolan. Efter flera
olika arbeten inom produktionen i Stockholm flyttade han
1961 till Visby, där han var med om att bygga upp fabriken. Idag är han utbildningsansvarig i Visbyfabriken.

Det är nog många bland läsarna
som under längre eller kortare
tid arbetat utomlands för
Ericsson. Säkert upplevde någon av er något spännande, roligt eller ovanligt, någon som
kan bli en liten historia här i
ERA Nyheter.
Skriv kortfattat och berätta,
max en A4-sida. Skicka den till
Ericsson Radio Systems AB,
Attn: ERA Nyheter, 164 80
Stockholm eller
på memo
ERA.ERAGT.
Redaktionen

NYHETER
Har koll på det mesta
Arne Öbrink är truckförare på Nynäshamnsfabriken. Från sin upphöjda
position på diseltrucken
har han koli på det mesta som händer både i
och utanför fabriken.

j NYHETER
FRÅGAR
Hur ska du
fira julen?
Ingemar Hagengran,
Ericsson Mobile
Communications Sverige,
Kista
Tillsammans j
med familjen ska jag
åka upp till
Hälsingland
för en släktjul. Det blir
traditionell
julmat, Kalle
Anka på julafton och julotta på
juldagsmorgonen.
^|

Mycket har hänt det senaste året
i Nynäshamn, ny produktion i fabriken, många nyanställningar
och en fabrik som lider av växtvärk. Men förändringens vind
når inte Ame på trucken. Han har
fortfarande kvar sitt gamla jobb
som han haft sedan 1978.
Redan 1957 korsade Arne
Öbrink min väg. Båda gjorde vi
"lumpen" på "Kalkstenshawaii"
(Gotland). Så småningom började jag arbeta på Teli och blev
glatt överraskad när Arne dök
upp där 1975.
Det är något märkligt med oss
grabbar som gjort lumpen tillsammans. När vi träffas kretsar
det mesta om den tiden och
märkliga historier berättas.Varje
gång historierna berättas blir det
lite mera av must och färg.

Plerina Bogren, Linköpingsfabriken

Annorlunda vinkling
När jag skulle skicka över ett julkåseri till ERA Nyheter om någon kul medarbetare från Nynäshamnsfabriken, föll valet på
Arne Öbrink. En intervju med
Arne som hade koll på det mesta
skulle bli en bra och lite annorlunda vinkling av den förändring
som skett i den mer än 80-åriga
fabriken i Nynäshamn. Jag blev
dock lite förvånad över de knapMed sin japanska "plåthäst" sköter Arne Öbring alla trucktransporter utomhus vid fabriken.
pa svar som jag fick från den annars så pratglada Arne. Men lite
fick jag ur honom innan han
mentalt var tillbaka på Gotland
och berättade episoder från vår
oskuldfulla tid i det militära för trucken, berättar Arne. Det blev Arne pratar med alla som korsar också och då var det Radio Nord
nästan fyrtio år sedan.
en bra lösning för jag hade aldrig hans väg. Han framför sina syn- som gällde.
Arne började på Teli 1975 ef- klarat av att jobba inne på verk- punkter på livet och jobbet till
ter jobb som bussförare och sta'n.
både fabrikschef och städerska. Mera sopor
byggnadsarbetare. På Teli starta- Det är långt till besluten in- Men när jag frågar honom hur - Det har blivit mera sopor, säger
de han sin karriär med montage om Ericsson, säger Arne på min fabriken fungerar i dag med så Arne när jag fortfarande tjatar
av elektromekaniska telefonsta- fråga om det är någon skillnad nu många nyanställningar, märker min fråga om han märkt några
tioner. 1978 minskade jobben på jämfört med förr.
jag att han blir lite fåordig, eller förändringar.
grund av övergången till ny tek- Det är en massa förpack- När jag jobbade på Teli var "silar snacket", som han själv
nik och Arne började som truck- allting så nära, man gick till en skulle uttrycka det.
nings-kit som grejorna kommer i.
förare på fabriken.
Mitt jobb är att köra dessa sopor
bas och han kunde som regel få
och även lossa från bilarna som
fram de grejer som behövdes. Nu Bra Radio tog över
måste basen höra efter om det är - Det är bra att Ericsson köpte kommer med gods. Jag sköter i
Första dieseltrucken
- November 1978 fick dåvarande någon annan, någon annanstans, Teli och det är också bra att af- princip alla utvändiga trucktransTeli sin första dieseltruck och som vet och kan fatta besluten. färsområde Radiokommunikati- porter. Beställaren kontaktar mig
från och med februari påföljande Det är ofta man får höra "det vet on tog över och räddade jobben, över radion och jag kommer som
år blev jag "försteförare" på jag ingenting om, det bestämmer det är allt jag vill säga för ni jour- ett skott på min japanska "plåtdom därinne", nalister vränger till det mesta, sä- häst" .
Innan vi skiljs åt berättar Arne
säger Arne, det ger Arne, som också tycker att
verkar som be- det är bra att så många unga fått att han på sin fritid byter ut "plåtsluten ligger en jobb. Vi som är äldre får inte hästen" mot en riktig häst från
bit bort.
klanka på ungdomarna om de Nynäshamns Ridklubb där han är
- Men det på- kommer till jobbet i keps och aktiv.
Text och foto:
verkar inte mitt lyssnar på skvalmusiken från
Bert BJörkling
arbete, skyndar Megapol. Vi har varit unga vi
sig Arne att tilllägga. Jag har
alltid haft fördelen att kunna
Den 1 juli -95 överfördes produktionsenheten i Nynäshamn från afringa själv om
färsområde Publik Telekommunikation, till affärsområde Radiojag exempelvis
kommunikation.Fabriken har ca 500 anställda och förväntas anstälbehövt service
la ytterligare ca 100 under 1996. Fabrikschef ar Håkan Sundqvist.
Nynäshamnsfabrikens (NY/ERA/PN) huvudsakliga produktion
Under årens lopp har det blivit många mil I trucken På trucken eller
är antennära produkter.
för Arne Öbrink.
något annat.

Arne i Nynäshamnsfabriken betraktar omvärlden frän sin
truck och pratar med alla som korsar hans väg.

Kort om Nynäshamns-fabriken

Med min familj ska jag
fira en lugn
och traditionell jul här i
Linköping.
På julafton
blir det jullunch med släkten och på natten
ska jag gå på midnattsmässa
för första gången.
Ben Whyley, Ericsson Radio
Systems, Kista
Jag stannar
i
Sverige
och firar en
traditionell
engelsk jul
med
kalkon, plumpudding
och drottningens TV-tal. Under
mellandagarna äker jag upp til^fc
Åre för att åka slalom.
Barbro Albrektsson,
Gävlefabriken
Min familj
och jag ska
fira jul i
Järvsö
i
vår nyligen färdigställda stuga. Vi har
byggt under sex år så julen blir premiär.
Efterlängtat! Vi blir 14 personer, tror jag.
Johan Samuelsson, Kumlafabrlken
Jag
ska
jobba
i
Lynchburg
sex månader
och
åker dit nu
innan jul
men kommer hem
under juldagarna. Då ska jag vara tillsammans med familjen
och kompisarna och kanske dela ut lite amerikanska julklappar.

