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Nybyggnat·on vid Ekbacken i Arboga
Sedan en tid pågår vid Ekbac
ken i Arboga en geografisk
förändring.
Byggnadsfirman Lund uppför
en nybyggnad för RESERV
MATERIEL's ökade behov av
kontorsutrymmen. Redan idag
finns ResmatAB, ResmatAV
och ResmatI vid Ekbacken.
Nybyggnationen innebär att
man förbinder redan befintli
ga lokaler med varandra (se
skiss). Detta innebär en ökad
kontorsyta med ca 1.200 m 2
Dom sektioner av RESERV
MATERIEL som då kommer
att finna s vid Ekbacken blir:
ResmatAB, ResmatAE, Res
matAS, ResmatAV samt Res
matI. Dessutom ska chefen
ResmatA sitta där. Vidare blir
det en välutrustad utbild
ningslokai med en kapacitet
på ca 40 personer samt med
tillhörande "fika-rum".
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RESERVMATERIEL kommer
dessutom att överta ett utrym
me som idag används aven för
alla läsare av IRMA känd fir
ma, ART (Arboga Reklamtek
nik AB) . Detta innebär inte
någon försämring för produk
tionen a v IRMA, eftersom
ART får nya lokaler i omedel
bar närhet.
Vi får hoppas att arbetet fort
sätter enligt plan med inflytt
ning vid årsskiftet.
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ledgril
I skrivande stund har vi just
avverkat
semesterperioden
1987. Naturligen tittar man
då på det vita papper som det
nya budgetåret utgör och som
ligger framför en: Med vad fyl
ler man bäst detta?
Somjag ser det nu är vidareut
veckling av fCiI."sörj ni ngen för
• marinen en av de större upp
gifterna under budgetåret.
Vår service skall förbättras
och effektiviseras.
Många
stora och små delproblem åter
står att lösa. Vi tar nu ett re
jält och organiserat grepp över
tillsammans
problemfloran
med MUR . Till den änden har
vi sammanställ t en "Åtgärds
plan Marinen". För dagen ut
görs den aven lista över ett
50-tal åtgärder och utredning
ar som behöver genomföras.
Om ett par veckor har RE
SERVMATERIEL och MUR
försett listan med uppgifter
om vem som är ansvarig för
att resp åtgärd/utredning ge
nomförs och preliminära fär
digtidpunkter. De utsedda an
svariga har sedan att upprätta
plan för att genomföra uppgif
ten . I en del fall blir det nöd
vändigt att sammansätta ar
betsgrupper. Vi kommer sä
kerligen att behöva medver
kan i vissa av dessa från skil
da marina myndigheter. I så
dana fall hör vi av oss! Sam
manhållande inom Reservma
terielavdelningen för Åtgärds
plan Marinen är chefen för Be
redningsbyrån, Christer Jons
son.
Ett annat område som kom
mer att kräva insatser är den
ekonomiska
redovisningen,
sty~ningsformerna och - pris
sättnin~en . Efter två års verk-

fl~tiMJJiJ

av tekn dir Jan Savander
samhet i den försvarsgemen
samma formen har nu visst er
farenhetsunderlag vuxit fram
och ADB-hjälpmedlen för de
ekonomiska flödena utveck
lats så att vi kan få fram mer
ändamålsenlig
redovisning
och utforma effektivare mo
deller för den ekonomiska
styrningen. Vi har påbörjat
utveckling av uppdragsbase
rat planeringssystem och tän
kerdefi~';tera- resul tatenheter
ner tj rrrätt:l~g nil1Ai organi
sationen. Den~rissättning av
vissa artikelgrupper som vi
har som arv från tidigare
organisationsformer för re
servmateri alfö rsörj n ingen
måste s,"s över. Rär är vi tack
samma för iakttagelser och
påpekanden om "konstighe
ter" som kan förekomma! Kon
takta i första hand den för ak
tuell artikel ansvarige hand
läggaren
Anskaffnings
byrån.
Våra ekonomifunktioner har
naturligtvis utformats utgå
ende från förekommande reg
le~ i r?geringsförordning . ()ch
andra dokument. Men de reg
ler"iiaär rätt övergripande och
allmänna. Preciserjngar_. be
hö.vs i en del avseenden. Vi ser
att här behöver förslag utarbe
tas, t ex för hantering ;;ty över
och underskott i kassalikvidi
tet "Och för iagervoly~an-pass
ningar till växlande behov.
Fred-slagervolymen skall ju
vara "lagom" för att tillfreds
ställa försörjningskraven. Det
leder till behov av i en del fall
tillfällig eller kanske perma
nent lagerökning, i andra fall
lagerminskning. På andra si
dan följer vi reglerna som sä
ger att lageruppbyggnad skall
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Ansv. utgivare: Tek n dir .Ja n
Redaktion:

anslagsfinansieras och vid la 
geravveckling skall even tuell t
inf1ytande likvida medel åter
föras till ma terielanslag. Reg
ler behövs om var gränsen
mellan rutinmässig lågerni vå 
anpassning å ena sidan och la
geruppoyggnad/avveckling' ä
den andra skall dras, dvsmel
lan vad som skall finansieras
via avräkningskontot resp
anslag.
Många frågeställningar som
uppstår när man strävar efter
lagom lagervolym skulle för
enklas om vi hade klarare de
finierat hur sto!,t_ minimib.e
st!~~!J MiJ3). för alla artiklar
skall vara. Med MiB menar
jag lager som inte är fredsför
sörjningslager. Vi har föresla
git och fått beslut på metoder
för hur provisoriska MiB-vär
den skall beräknas. De kom
mer att införas i erforderlig
omfattning i system DELTA
under detta budgetår. Proviso

riska MiB-värden ersä tts se
dan successivt i den takt som
slutliga värden beräknats och
fastställts genom berörd un
derhållsa vdeInings försorg.
I övrigt kommer frågeställ
ningar att kunna diskuteras
och ömsesidig information
kunna lämnas vid det uppfölj
ningsmöte som är aviserat gå
av stapeln 13 och 14 oktober i
Östersund. Förberedelser för
mötet är igång. Bl a har för
svarets myndigheter anmo
dats sända oss frågor man vill
ha belysta eller diskuterade .
Mötet blir försvarsgrensge··
mensamt och därför rätt stort,
men vi tror att det kan läggas
upp så att det blir intressant
för alla deltagare. Väl mött'

Jan Savander
C FMVRESERVMATERlEL

REDS REFLEKTIONER
Redaktionen hälsar alla läsa
re välkomna tillbaka efter en
"blöt" sommar med nya friska
tag.
Redaktionen, ja? Den har re
ducerats med 213 sedan förra
numret. Redan då berättade vi
att en medlem i redaktionen
(Mari ann) skulle sluta och
f1ytta till Malmö. Men nu har
också IngMarie tagit ledigt för
andra sysslor, nämligen barn
ledighet. Detta bortfall av två
viktiga stöttepelare har med
fört att den resterande resur
sen haft väldiga svårigheter
att få fram kvalitativa artik
lar för Er läsare.
Jag trodde att efter semester,

nytt budgetår m m så borde
det finnas massor med uppslag
till artiklar, insändare mm.
Men ack nej! En påminnelse
blev räddningen, det började
"regna" in artiklar, insändare
mm.
Jag vill passa på Dch berätta
redan nu att nästa nummer
(1188) kommer att bli ett "jät
tenummer" med anledning av
ett 40-årsjubileum. Vem som
jubilerar och varför, det kom
mer att avslöjas
nästa
nummer.

Till dess , vi "ses"
RED

en kundtidning från FM V:RESERVMATERJEL

~aya nd e r

Adress:

Harry Jaan tola
IngMarie Olsson
Telefon:
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loTMV: RESERVMATERIEL
"IRM A"
Box 1002
732 00 ARBOGA
0589-16000

IRMA utkommer med tre nummerlå r.
Nästa utgava ä r beräknad ti ll
mitten av Ja nu ari 19 8 .
Manusstopp: 30 november -87
Upplaga:
2000 ex
Produktion: ART. Arboga

CENTRALLAGER 90 - från eL -90 till P CL -90
Dagligen möts vi av förkort
ningar i olika former. Vid Res
mat har på senare tid två nya
förkortningar börjat att an
vändas som allt mer sprids ut i
vår omvärld. Vad betyder då
dessa förkortningar och hur
har de tillkommit?
En "förkortad" förklaring till
förkortningarna följer nedan.

CL-90
I den utredning och därav föl
jande förslag till beslut om att
nuvarande
Resmat skulle
organiseras förutsattes det att
investeringar i en rationell la
gerhantering var erforderliga
för att avdelningen inom ra
men för tilldelade personalra
mar skulle kunna fullgöra si
na uppgifter.
För att möjliggöra att denna
rationalisering skulle kunna
genomföras har därför vid
Resmat i ett antal olika etap
per olika lösningar studerats.
Till slut producerades utred
ningsrapporten Centrallager90 vilken överlämnades till
ÖB i febr 87. Rapporten ut
gjorde underlag för FMV
hemställan om tilldelning av
anslagsmedel för rationalise
ring
av
centrallagerfunk
tionen.
Centrallager-90 blev så små
ningom CL-90. Rapporten re
dovisade följande:
- Den framtida försörjnings
modellen
- Nuläget vid cen trallager
funktionen
- Två alternativa förslag till
lösning för framtiden och
kostnaderna för dessa
gentemot
- Överväganden
ansatt målsättning
- Förslag och konsekvenser
Ett omfattande underlag för
beräkning av behov av lager
ytor m h t olika artiklars skif
tande lagTingssätt redovisades
även i rapporten.
De två alternativa förslagen
som redovisades och överväg
des var likartade till stora de
lar men skiljde sig främst i
fråga om skydd och graden av
rationalitet. Dessa två fakto
rer kunde dock svårligen stäl
las mot varandra vid val av
lösning.
De alternativ som FMV föror
dade till genomförande inne
bar i stort att:

- En godsterminal inklusive
utrymmen för uppackning.
kontroll och förpackning
skulle uppföras i anslutning
till Berget i Arboga
- En modernisering av förrå
den i Berget och Eskilstuna
(fd MC F l skulle 'genom
föras .
- Ett administrativt lager
stöd skulle anskaffas till
centrallagerfunktionen.

garorganisationen l samt en
projektgTupp. Där utöver kom
mer arbetsgTupper att anord
nas när behov uppstår. För
närvarande har två arbets
grupper bildats. Ag Lag som
skall se över filiallagerstruk
turen inom landet och Ag Ter
minal som skall syssla med
den nya godsterminalen . Det

ta var lite om två förkortning
ars tillkomst och betydelser.
Om PCL-90 återkommer vi sä
kert flera gånger eftersom
dess sluttidpunkt ligger nå
gonstans 1992.

Sture Selemark
ResmatS

- Behoven av investerings
medel utgjorde ca 27 milj
kr.
Den 10 juni i år fattade ÖB
beslut om att tilldela 25 mkr i
prisläge 2/87 för nybyggnad av
godsterminal, inredning av
Berget och anskaffning av ett
adm lagerstöd. Samtidigt er
höll FortF uppdrag att i sam
råd med FMV och med beak
tande av utredning CL-90 ut
arbeta öetalnings- och bygg
nadsplan samt att genomföra
erforderliga projekteringar.
CL-90 gav oss således medlen
för att kunna anordna en bätt
re miljö och en rationellare la
gerhantering vid centrallager
funktionen samt födde den
andra förkortningen PCL-90.

PCL-90
Inför uppgiften att genomföra
de omfattande förändringarna
inom centrallagerfunktionen
som föreligger oss har en kart
läggning genomförts över vil
ka åtgärder som direkt eller
indirekt har påverkan på eller
är avgörande för genomfö
randet.

Kort info om kommande
terminalbyggnad
Efter att klartecken getts för
ny- och ombyggnad av RE
SERVMATERIEL's Central
lager har verksamheten med
framtagning av ritningar ta
git fart . Som en första etapp
måste utrymmen färdigställas
ovan jord för godsmottagning
och kontroll med administra
tivt stöd. Bergsutrymmena
kommer efter ombyggnaden
att enbart vara avsedda för
förrådshantering och hante
ring av avgående gods .
Nuvarande färgförråd och
verkstad kommer enligt för
slag att byggas samman med
den befintliga byggnaden för
godsuppställning
med
ett
skärmtak. Detta ger en tak

höjd på cirka fem meter, under
vilket långtradarna kan läm
na och hämta sitt gods. Vidare
är utrymmet tänkt att vara
öppet i gavlarna för genom
fart.
När förslagen godkänts av
FortF sätter vi spaden i jorden
förhopprl:ipgsvis i slutet av.
1988. Ombyggnationen av
berget börjar så snart ovan
jordsbyggnationen är klar.
Mer information kommer att
ges vid senare tillfälle då
byggnadsritningarna
god
känts.

Lars Öhman

C ResmatL

Förutom de beslutade bygg
nads- och lageromläggnings
åtgärderna måste åtgärder för
att minska artiklarnas antal
och sortiment, anpassningsåt
gärder i DELTA , den totala
strukturen centrallager - fili
allager m m kordineras till tid
och inbördes påverkan.
Ett 25-tal aktiviteter har på så
sätt i större eller mindre ut
sträckning betydelse för att
CL-90 skall bli vad som åsyf
tades i vår utredning varför
dessa har sammanförts till
Projekt Centrallager-90. PCL90. En projektorganisation
har även bildats bestående av
projektledare (C Resmatl,
styrgrupp (Resmat lednings
grupp + repr från arbetsta
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Kon taktp ersone
Ledningsstab
Ekonomi
Logistik
Organisation

Vi i Ledningsstaben är Bengt Larsson, H åkan Holmer, Sture Selemark och Andreas Rosen .

"Ledningsstaben biträder
chefen för Reservmaterielav
delningen i ledning av verk
samheten inom avdelningen.
Staben består av fyra huvud
män fördelade på områdena
ekonomi, logistik och organi
sation." Det är den fastställda
uppgiften för ledningsstaben.
Men vad döljer sig egentligen
bakom denna formulering?
En del framgår av U 80. Där
anges att "ledningen skall ges
en sådan kompetens att erfor
derlig styrning med rationella
metoder kan åstadkommas".
Ledning och styrning är kän
da begrepp. Vi har haft förmå
nen att under avdelningsche
fen själva utveckla stabens ar
betssätt, givetvis i samverkan
med linjeorganisationen.
Utöver arbetet med den löpan
de produktionen utförs plane
ring på lång sikt med konse
kvensstudier av olika utveck
lingsalternati v främst inom
logistikområdet.
Uppföljning och värdering av
genomförd verksamhet utförs

inom avdelningen i samarbete
med övriga enheter. Dessa er
farenheter utför en del av det
underlag vi behöver för att
driva utveck lingen i rätt rikt
ning.
Det är viktigt att företag och
organisationer har gemen
samma synsätt för att alla
skall verka i samma riktning.
Inte minst inom logistikområ
det för det med sig begrepp och
ideer som kan forena olika
funktioner i en gemensam ef
fektivisering av materielflö
det. Civila erfarenheter visar
att det finns stora ekonomiska
vinster i en sådan verksam
het. På samma sätt kan vi in
om försvarsmakten bidraga
till att utökade resurser avde
las för förbandsproduktionen
och materiell beredskap.
Vid avspärrning och krig er
fordras reservmateriel i likhet
med mat, kläder och drivme
del. Vi ser det därför angelä
get att utveckla försvarets
samarbete med övriga total
försvarsmyndigheter i form av
ömsesidigt informa tionsu tby-

.
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te och delgivning av erfaren
(PLC-90) huvuddelen av
heter . Tillgång på reservmate
Stures ~isponibla arbetstid.
riel kan i vissa fall utgöra en - Håkan Holmer svarar för
förutsättning för att övriga be
utveckling av rutiner inom
hov skall kunna tillgodoses.
ekonomiområdet. Föränd
En så stor förändringsprocess
ringar i DELTA i' form av
som att införa och vidareut
uttag eller leverans leder
veckla en försvarsgemensam
till någon form av ekono
reservmaterielfunktion,
det
misk transaktion. I och med
låter sig inte göras över en
att vi numera har hela för
natt. Det kräver långt och tål
svaret som kunder har H å
modigt arbete av alla inblan
kan tillsammans med övrig
dade inom försvaret mot ett
ekonomipersonal lagt ner
klart angivet mål.
ett omfattande arbete för
att vårt ekonomisystem
Ledningsstabens uppgift är
skall
kunna tillgodose de
bl a att biträda avdelningsche
krav som ställs på vår redo
fen i detta arbete .
visning från interna och ut
Rent konkret innebär det här
omstående intressenter.
att
- Undertecknad svarar för
- Andreas Rosen svarar för
organisationsutveckling.
övergripande logistikfrågor
Inledningsvis
har
jag
där det gäller att utveckla
främst behandlat övergri
rutiner i syfte att uppn å
pande operativa frågor in
största möjliga servicegrad
om reservmaterielområdet.
till totalt lägsta kostnad.
- Sture Selemark svarar för
större utredningar och pro
jekt inom logistikområde t .
För närvarande upptar pro
jektet "Centrallager 90"

Bengt Larsson
ResmatS

Vår service är tilllö,
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id RESERVMATERIEL
Inköpsenh et

Inköpsenheten , Arboga
Inköpsenheten i Arboga som
har 14 tjänster ingår i Inköps
avdelningen i Stockholm, vars
chef är Gunnar Magnusson,
men lyder i alla administrati
va frågor under chefen Resmat
Jan Savander.
Inköpsenheten tar över an
skaffningsprocessen i och med
att Anskaffningsbyrån (Res
matA) har överlämnat an
skaffningsanmodan till enhe
ten.
Den prioriterade uppgiften in
om enheten är då att i samar
bete med våra uppdragsgivare
åstadkomma
beställningar
och avtal med industrin som
ger försvarsmakten materiel
och tjänster av rätt kvalitet i
rätt tid till lägsta totala kost
nad för försvaret.
För att möta det starkt ökade
antalet anmodan med i stort
sett oförändrad personalram
investerar vi en hel del resur
ser i metodutveckling, kompe
tensutveckling
och
bättre
ADB-stöd. Exempel på detta
är:
1. Avropsrutinen som starta
de den 17 mars i år där An
skaffningsbyrån själv avro
par på befintliga avtal som
upprättas av InköpR i sam
arbete med ResmatA.

2. Samlingsleverantör i USA.
3. Utveckling av ADB-stöd
sker i Ag47 (se Irma nr 1,
1987).

I syfte att få någorlunda rätt
vis intressebalans mellan de
olika försvarsgrenarna som i
många stycken skiljer sig från
varandra har vi inrättat tre
stycken huvudmän. Huvud
man för flygvapnet är Elis
Agerlid, huvudman för mari·
nen är Bengt Bergh och hu
vudman för armen är Bengt
Holmquist.
Inköpsenhetens uppgift och
omgivningens förväntningar
på oss är att vi vid anskaff
nings- och vidmakthållande
processen företräder
- affärsmässighet
- rättssäkerhet
- objektivitet
Vårt uppträdande mot våra le
verantörer skall präglas av
- att tillvarataga möjligheter
till konkurrens, Anskaff
ningsbyrån har en viktig
uppgift att tillställa InköpR
allt nödvändigt tekniskt un
derlag för att möjliggöra
detta.
- att skapa oss en god kun
skap om och insikt i leve
rantörernas ekonomi- och
produktionsförhållanden
speciellt när konkurrens
saknas. InköpR bedriver
omfattande revisionsverk
samhet på samtliga större
monopolföretag.

att presumtiva leverarantö
rer i en upphandling förses
med entydiga och så långt
möjligt fullständiga upp
handlingsunderlag samt en
öppen redovisning av prin
ciper och värderingskrite
rier vid utvärdering av
offerter och anbud.

matiskt utvecklar våra admi
nistrativa och kommersiella
rutiner på ett sådant sätt att
våra kunder runt omkring i
detta land är nöjda med det
sätt vi bedriver vår verksam
het på. Inköpscentralen är öp
pen för alla tänkbara ideer. Ni
är välkomna med dem!

. ....
Inköpsenheten har ett stort
antal lagar och förordningar
att följa, här när några
exempel:
Upphandlingsförordningen,
57-års bestämmelser, avtals
lagen, köplagen, förvaltnings
lagen, sekretesslagen, utförsel
av krigsmateriel.

Med vänlig hälsning

o

_'

_

:: L-.'
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. aturlig fråga: - Varför regle
ra upphandlingen?
Mycket enkelt svar:
För att ta vara på rättssä
kerheten.
- Stora värden står på spel.
- Vi har internationella förpliktelser, GATT-avtal.
Till sist:

Lennart Eduardsson
Inköpsenheten

Det finns säkert många positi
va och negativa synpunkter
att säga om den verksamhet
som Inköpsenheten i Arboga
bedriver. Ett mål bör dock
vara gemensamt för oss, det är
att vi tillsammans liksom tidi
gare, i gott samarbete, syste-

ig som använder den
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Hur förbättra RE SERVMATERIEL's leveransservice
All form av utåtriktad verk
samhet, där man erbjuder va
ror eller tjänster, kräver att
kunden får en tillfredsställan
de försörjning av det han efter
frågar . För att behålla initiati
vet måste ledningen av verk
samheten kunna genomföra
en kontinuerlig uppföljning av
hur verkligheten rimmar med
de uppställda målen.
Metoderna för uppföljning va
rierar kring temat "hur stor
frekvens av lagda order kan
erbjudas med direkt leverans ".
Storleken av verksamhet i
detta sammanhang innebär
idag ADB , varifrån man kan
hämta informa tion till lämpli
ga nyckeltaL Ekonomer har
sina favoritnyckeltal, tekni
ker har sina. Gemensamt för
alla är att de är lämpliga att
ta till när man pressas av sina
kunder, och de bygger på prin
cipen att ingen är fullkomlig.
För en statistiker är nyckeltal
en självklarhet, ty vem kan
opponera mot en verksamhet
som fungerar till 95 %.

Men man måste ha i åmi nnel
se att ett nyckeltal endast är
en signal, och i sig inte säger
något. De 5 % som ej kan leve
reras kanske är så väsentliga
att avsaknaden orsakar pro
duktionsstopp, eller tvärtom
rör det sig kanske om umbärli
ga standardvaror. I första fal 
let lönar det sig att överväga
flygfrakt, medan man i det
andra fallet tillfälligt kan in
förskaffa sina varor från en
annan källa.
Med detta vill jag ha sagt att
RESERVMATERIEL
lägger
stor vikt vid leveransuppfölj
ning, men ser idag mer offen
siva vägar att genomföra den
än att servera mer eller mind
re intressanta nyckeltaL
Pudeln 's kärna är ju till syv
ende og sidst de aktuella rest
noteringarna; dessa bildar
också på ett eller annat sätt
täljaren i de aktuella nyckel
talen. En snabb överblick över
de leveransarter som DELTA
erbjuder visar dessutom att
det för att undvika "den statis

Hur hög "servicegrad H
har "Ditt" förråd?
Som nämns i min artikel "Hur
förbättra RESERVMATERI
EL's leveransservice" avser
RESERVMATERIEL få igång
en uppföljning av leveransser
vicen. Vi måste först och
främst rensa i restorderregi
stret som är så omfattande att
det menligt inverkar på re
servmaterielförsörjningen.
RESERVMATERIEL erbjuder
nu en ny möjlighet för lokal
uppföljning med hjälp av frå
gerutin RM891, där man kan
se servicegraden på "sitt" fi-
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lialförråd. Som ID-begrepp an
vänder man sin förrådsplats
kod. Denna rutin är en delvis
omarbetad upplaga av den
gamla listan
"Beordrings
översikt", som visar service
graden av maskinellt beordra
de utlämningar.
Synpunkter och önskemål rö
rande rutinens utformning
och funktion framföres på enk
last sätt till undertecknad.

Andreas Rosen
ResmatS

tiska fallgropen meningslös
het" krävs ett mycket stort an
tal nyckel tal
En möjlighet är att varje la
gerenhet regelbundet tillsän
der RESERVMATERIEL en
lista l prioriteringsordning
över de aktuella restorderna.
System DELTA ger i RM 850
en listning av de aktuella re
storderna. Denna lista bearbe
tas och återsänds med infor
mation om leveransläget. Det
ta blir i första hand en blås
lampa på RESERVMATE

RIEL, men samtidigt måste
styrvärdena (m inpunkt och
prognos) uppdateras med hjälp
av den prognosticerade för
brukningen på respektive la
ger så att den framtida försörj
ningen ska ll fungera som
önskat.
Vi emotser alla synpunkter
och förslag i detta ärende , så
att vi får den bästa tänkbara
levereransservicen.

Andreas Rosen
ResmatS

DELTA-utbildning
budgetåret 1986/87
Under det gångna budgetåret
har det genomförts totalt 50
kursomgångar
l
System
DELTA, med totalt 974 perso
ner. De olika kursernas inne
håll har varit: Förrådsrutiner,
Åtgärdsrutiner,
Grundkurs
och fortsättningskurs för ny
börjare, Grunddata och första
gångsanskaffning,
Satsruti
ner, och Info om Utbildnings
databasen.
Från de olika myndigheterna
har deltagi t:
- Armen med 248 personer
(437 elevdagarJ,
- Marinen med 188 personer
(383 elevdagarJ,
- Flygvapnet med 204 perso
ner (387 elevdagarl,
- FMV med 299 personer (504
elevdagarl samt
- FFV med 35 personer (62
elevdagar).

Antalet anmälningar till de
olika kurserna har varit myc
ket större än det antal som vi
kunnat ta emot. Eftersom ef
terfrågan på kurser är så stor
har vi planerat kJlrser för in
nevarande och nästa budget
ar, som är presenterade i FMV
skrivelse
RESERV MATE
RIEL A707:11846/87 av 1987
04-27.
Vi hälsar Er välkomna till de
kurser Ni anmä ler Er till.

Gun Myren och Anne-Marie
Krus
ResmatlD

Insinr/flf'fl

Material till Insändarsidan sänds till

FMV:RESERVMATERIEL
"IRMA"
Box 1002
73200 Arboga

"Kärt barn har många namn"
Snälla kunder: rensa i Era
kundregister. Vi heter FMV:
RESERVMATERIEL, men det
står fortfarande tex FMV:UR.

FMV:UHF, FMV:FuhR ~tc på
den post som kommer till oss.

"Flickorna på expeditionen"

DUBBELKRYSSET
Här nedan följer ett försök att
få igång semestertrötta hjärn
celler samtidigt som det ska
par en arbetsuppgift till dom
som är utan (finns det verkli
gen?) eller kanske ha lite soci
al verksamhet med sina ar
betskamrater och lösa det till
sammans. Redaktionen från
säger sig allt ansvar för lös-

ningen (går det verkligen att
lösa?) men lovar att premiera
de tre först öppnade rätta lös
ningarna. Lösningarna skic
kas till: IRMA, Box 1002,
73200 ARBOGA. IRMA till
handa senast 30 november
1987. Vad i vinsten består blir
en överraskning (kanske en
skruv?).

Redaktionen tackar konstruk
tören Ulf Eden (ResmatAE)
för detta bidrag och välkom
nar andra till liknande ideer.
Enligt Ulf ska man med hjälp
av nyckelorden erhålla två
helt skilda lösningar .

LYCKA TILL!
.

VÅGRÄTT
1 Omfördelade gods
5 Ämbetsman med övervakande funktion
7 Sakralt överhuvud
10 Medel för sammanfogning
11 Preposition

13 Kursförändra till sjöss
15 Den härmar gärna efter
16 Bör vi väl passa

...

LOD RÄTT
1 Ljusenhet
2 Orubbliga
3 Pojknamn i den svenska almanackan
4 Träd
6 Interjektion

8 Kritiserat
9 Ägginnehåll

12 Ilsken
14 Engelsk preposition

7

40 år
Nästa n um mer
- Rap p ort från up pfölj
ningsmötet i Oster

sund
- 40-år sj ubileum

- "Krigsrapport"

trAn
KFÖ
- 1'mr iI-3iilafBJ
- Den spännande ~
Dingen
till
"DUR
BELKRYSSET"

.



