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Redon insöndo förslog kommer

oit beoklos

Godo priser oii vinno.
Völkomno med Edert förslog
fredogen den l0 februori 1968.
Sekr.
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A
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KOMMER MED GODA
NYHETER FÖR J968

UR CvA-chefens dogbok
Hänt se'n sist:

Mässens kaf6 omändrat

till

gästnat-

sal.

Telehallens värmearlläggning kompietterad.

Uppställningsplatser iorclningställda
iistcr och söder on telehallen.

Teleförrådets kalldel isolerad

samt

Värnepanna nr 3

försecld mecl värmeåggregat.

i

panncentralen ut-

bytt.

Besök Grv...
25 oktober
.. . en skyddsgrupp från Försvarets
Forskningsansl alt, sorIl f.tk inforn'a

tion oln

samheten

frågor.

3 november
.. . Civilingenjör Äke Torudd för

diskussioner gällande filialförråds- och
fördelningsförrådsfrågor
som

i

...

skyddstjänsten och verkvid CVA.

25-26 oktober
. . . Mr. Shell Youngwall, Trarsaero,
Inc., USA, för att diskutera inköps-

rrppstått

22 november

etc,

samband rned CVA över-

förande t'i1l FFV. Torudd

är

enga-

Försvarsstaben,

6-7

november

derlag för ramavtal mellan KFF och

FFV/CVA,
'15 november

...

Direktörexna S.-O. Grebell, Decca,
ocl.r L. Nordgren, TALAB, samt by-

K. A. Wolff,
Oberstleutnant K.-H. Noster och
Regierungsrar H.-F. Mierrirz, samtliga tillhörande en tysk testutrust-

Werner Larson.

In;,rnernoricr rn
Werner La,rson, som fyllde 70 år den

4

... Direktör H.

juli i år, avled hastigt och oväntat

13 december. Han kom

29 november
Fredriksson ocl.r flyg-

direktör B. Westergård, Stockholm.
30 november
. .l örbtrnd.o'df. S. M.ri6, ICTJ , på
sitt första officiella besök som för
bundsordförande.

7 december
.. . över.te B. I. A. RrrdJing, avdelningsdirektör J. E. Lundströn och byrådirektör B. Gundert från Kungl. Arm6förvaltningen sant byrådirektör
K.-G. Andersson, FF/ELS, för att
diskutera viss sanverkan beträffande mottagningskontroll av teleinstru

PS-66.

Regierungsbaudirektor

informa-

27 november
r vgaende amcrikalskil bit-r'. flvgatta
cl.r6n Lt Colonel Ch. C. Stewart samt
den tilltrådande najor D. G. O'Hara för studier och infornation om
tcst trustning.

radirektör D. Fjellander, FF ELP,
rn. fl. för att bl. a. diskutera bcsiktningsfrågor gällande radarprojekt

...

föf att få

tion on CVA krigsplanläggning.

gerad av FF/UH.

.. . Avdelningsdirektör Lars-Eric Olsson,
FFV/HK och byrådirektör Ame
Bjelving, FF lNK, i syfte rtt få rn-

överstelöjtnant H. L Snell, n.rajor A.
Burnester saort kaptenerna G. N. A.
Karlbon och B. J. Linclgrcn från

nent och elektronrör.

l8 december
'. Sekreterare Erik Tunås och Nils
Björkholm, KFUM. Sekreterare

.

ning.grupp. Dessutom deltog repre-

Björkholm efterträder

sentanter från FF/UH och LME.

Tunås, som går

i

sekreterare

pension.

deo

till

Arboga och
1945. Efter några års

CVA redan år
Ijäqst \iJ CVA personala vdelnhg. "rr
ställdes han av KFUM som föreståndare för elevl.remuret för lärlingar i CVÄ
yrkcsskola. Han verkade där

till

pen-

sionsåldern.

Werner lämnar en stor skara vänner
unga sotrl gamla - i sorg och saknad. Hur stor dema skara är fick man
ett imponerande intqyck av vid hans 70årsdag. Från hela landet strömmade in
bcvis på rLppskattning. Särskilt blev han
ihågkommen av f d lärlingar vid elevhemlnet. Under sin gärning som föreståndare där gjorde Werner en bestående jnsats. Han hade en sdllsynt förmåga att nå kontakt med ungdom. Glad,
god och omtänksam blev han något av

cn far för' eleverna. Inte ninst CVA
har anledning att värdesätta hans arbete
på elevhernnet.
Werner Larson sjöng och

spelade.

Otaliga är de samnankomster, där han
generöst spred glädje. Han skrev en

liten visa en

I

gång.

clen li11a staclcn

jag nu vandrar av och an.
Jag är stundon-r glader,
tappar melodin iblancl,

nen nu vål so1 skiner
och jag lyss till lärkans
och humöret stiger
jag är glad att jag är

Kapten Ta[Iquist erhöIl Otto Dahlins tandringspris för 4:de gången uid de årliga
sbjutningarna för militär och ciuilntilitrir personal uid CVA. Donatotn sjäIu öuerI.jmnade piset.
2

tiil

dri1l,

..

.

Den enkla texten och den njuka melodin säger nycket om sin upphovsman.

Tor And

n

FI'RETAGSNIIMNDEN
Den viktigaste punkten på decembersammanträdet var infon'nationen om arbetsbeläggningen. Enligt en prognos för
1968 Lornncr sy.sclsät tn:ngen alt innebära ett personalöverskott av ca 60 man
för produktionsavdeiningen. Berörda är
c1är ver ksta dssektionen/ som har kortfristig beläggning, ocl.r marktelesektionens montage del, sorn är belagd fram
till serrestern, varefter nedgång befaras.

övriga scktioncr inom

procluktionsav

clelningen väntas bibehålla sysselsättningen vid nuvarande nivå året ut.
Verkstadsledningen förklarade, att man
likson hittills nåste planera för att 1nöta nedgången genom diverse åtgärder i
samalbete med personalens organisationer': pen.'onsrvgång virl reJre g'än

sen", onlflyttningar, omskolning m- rrr.
Ledamöterna uppn-ranades att rrtcdverka
genorr att sprida kännedom on och förklara situationen. Givetvis verkar försäljningssidan på sitt håll för att få utfyllnaclsarbetcn.

la tekni.kr rvdelningen är bnlägg
ningen i stort sett tillfredsstä1landc.
Nämnden med suppleanter

fick

anställd
I öner

i

67.700

7o av

årsomsättn.

35,9

kr

64.500 kr

%

34,8

a/o

På kvällen samlades ledanöter och
suppleanter t'ill den sedvanliga julmål-

tiden.

Sekr.

UR T-SAMMANTRADES.

PROTOKOtt

Alla gummihjulsförsedda fordon eller
liknande skall pallas upp på plank

så

att dc lätt kan förflyttas.
. . . Har hjulen fastnat?
Undtande bontnrschef (ei

750

)

KAN MAN IITA PÄ CVA?

Vid senaste besök på CVA förlorade
en av mina medarbetare sin hatt märkt
G,

I(an man lita på CVA?
OlIe lonsson, KATF.

dä.r-

uröve_ i. r t\ å lrn nrar larg genorngång
av CVA årsredogörelse för 1966/67 och
matädes ned siffror och diagram om

årsonsättning, personalutveckling,

Ärsomsättn. per

Ilatter bar komnrit tillrätta och åter-

till

ställts

Ni

l<an

G.

lita på CVAI
R.

1ö-

O.-S.

ner, utgifter, kostnader, årets,resultat

4,

Lise-Lotte Mltrberg och verbstads-

tlit'. IJögfeldt gål sdml,etsg

tnt

genonl

och balansräkning.

Här några data:

1966/67

f aten.

Ärsolnsättning
Medeltal
Shall Du såtta

RATIONATISERING

i Dig allt

cler cbir

sfiIler

Du till en ballong säger öuering. L.,H.
Larsson till ing. Erib Larsson.
V

anställda

varav arbetare

98,1

l

mkr

1965/66

93,4 mkr

449
684

t.417

765

752

695

varav tjänstelnän

-

Vet chefen ått vi nu är så många

att en man ständigt sitter på toaletten.

Va? Han måste omedelbart

av-

skedasl

En julmiddag cir alhid en iulmiddag sont
n",an shall td pti alludr.

lntegrercrl underhåIlsslzstern för
telelekniskcl rnätinsfrurnent
Bckgrund

orn och söka finna nya vägar, för att
korrrma tillrättå med problenatiken
kring underhålls- och övriga principiella

De allt högre kraven på den elektriska och teletekniska materielen inonr
{örsvaret har på senare ar gjort det nöd-

mättekniska frågor.

En så kraftig strukturlörändring inonr
mätteknikonrådet, mecl den bredcl
detta har, gör att den grund på vilker
rnättekniken vilar trädcr fram i ökad
belysning, nämligen att clc olika mät
storheterna inom landet härleds från cn
genlensam likarcentral, son även har

vändigt, att anskaffa måtinstrumeflt med
förhållandevis mycket höga prestanda.
Dessa mätinstrument är avsedda att
användas vid service-, tillsyns- och over-

synsrutiner för den operariva materielen, åtgärder som är nödvåndiga, för att
säkerstdlla materielens funktion och

till-

internationell anknytning.

förlitlighet. De operativa systemens
prestanda och tillfiilitlighet är direkt

Flygvopnets underhållssystem

beroende av de mätinstrument och provningsutrustningar, som används i arbetet

CVA, som dr huvudverkstad för tele

med urlderhållet. Detta förhållande i
samband med att allt snävare toleranser
tillämpas för olika parametrar har gjort
det nödvändigt fiir försvaret att tänka

tekniska mätinstrun.rent, påbörjaclc I963
cn utredning med avsikt att utårbeta ctt
ruderhållssystcm för mätinstrument inom flygvapnet. Detta system infördes

Operotivo p reslqndq

l/3

1967 och bygger i princip på
av instrumentprovbänkar
vid flj, nrobil tillsynsutrustning som utgår från CVÄ, såmt fasta mätresurser
vid CVA cliir bl a ett normalmätrum

clcn

bcfintlighet

rn8af.

Den grunclläggande bakgmnden frangår av figur l.
Uncler ti)lvelkningsfasen reproducerbara rnätningar e;rhåils, genorn att telenatericlcns speciella provningsutrust

ning relatcras genorn teleinstrunent och
tillverl<arens prccisionsmåtresurser till

likarcentralen. Under rnderhållsfasen

'rå'te l'å nrot,rcrande särt de provning.-

rltrllstningar, son-r används firr verifie'
ring av materielens prestanda också re
latcras till likarcentralen. Härigenom er
hål1s den rcproducerbarhet i de utförda
mätningarna, som utgör en förutsättning
för en n.reningsfylld rnätteknik i sarnband n.red underlråll av den operativa
lnaterielen.

Underhållssystemels ulformnin.g

För närvarande finns inom flygvapnets underhållsorganisation ca 80C olika
enhe
-lrlrr

n

t
trovnings-

i rce-

,,

'r+r,rc+ni^r

+r,, e tr i nr

instrumenttyper till ett värde av ca 25
MI(r. Detta stora antal av instrumenttyper gör det nöc{väncligt, att lösa underhållsproblenet necl hänsyn till mätihdr

,IPnfen<

ff Äili.1.afar

Mätinstrlrnenten l.rar därför

delats

upp l tre grupper.
Grtrpp 1 on-ifattar enklare instrument
t ex URI metrar, rörvoltmetrar etc
Grupp 2 omfattar måttligt konplicerade instrtrment t ex oscilloskop, signalLJ

s

nd

tanda?dinirunen r

erna I I s-

Tillverk-

'italdardin
:l ttum e ti I

genelatoler ctc.
G;rupp 3 omfattar konpliceradc eller

.peciellt noggrcnna in.rnrnrent t cx fält
styrkenetrar, vissa siffervoltmetrar etc.

Utöver denna rippclelning av instrui tre grupper gäller, att alla
övcr\)ner nth o nlatt.lnde reparat'orer
likson tidigare skali utföras vid CVA.
Tillsynerna av de olika instnlmcntgrupperna sker enl fig 2.
Dir av framgår ctt instnr-nenlen i
grupp I tillses av regional instans, d v s
flottilj eller motsvarande, i en speciellt
för detta ändan-rå1 framtagen instrumentmenten

Precisicnsnätutrus
n1n8

t-

Pr:ecilronsmätutrus
nfnå

t-

provbänk.

Instrumentprovbänkar och instrui grupp 2 tilises av en nobil underhållsinstans som utgår från CVA.
Mdare tillses instrument i gmpp 3 vid
ment

Fig.

I

CVA.
Genon.r denna lösning har uppnåtts
en avsevärd begränsning ay antalet tfan-

Personalen, som normalt handhar instrumenQrrovbänkarna har utbildats vid

CVA t\å

I'ÖRSVARETS LIKARCENTRA L

ctappcr och Le.iuer i,lag

för att
utIöra tillsyner på de aktuella instrucicn krnskap, sorrr är nödvänclig,

lnenrryperna.

Kalibrering

Mobil utrustning
Den mobila utrustningen har konst

ocl-r frantagits i samarbete n.red FF/UH. Utrustr.ringen olrfat-

Lucrats av CVA

NORMALMATRUM

tar kalibreringsinstrument.
No;r-nalt utgår från CVA ctt arbets-

CVA

Kalibrerlng
FAST UNDERHÅLLS-

MOBIL UNDERHÅLLS

INSTANS

INSTANS

cvA

lag om 3 man.
I(ostnadcrna son debiteras våra kunder är' {ör närvarånde 1.600 kr/dag. I
genomsnitt tillses ca 30 instrune[t av
grupp 2 per clag, vilket motsvårar en
tillsynskostnad av ca 55 kr/instrumeJrt,
en j detre srrrrunhJnF rnycket låg silf
ra,

CVA
IILLSYN

öVERSYN

ivERsYN

REPARATlON

REPARA
T

-

TILLSYNSUT-

T ILLSY N

RUSTNING PÅ
FORBAND

ION

RESURSER

CVA ut[ör för närvaralde tuottlgningskontroll, översyn, rcparation och
tillsyD av teletekniska Dätinstrunent
och hal dessutom huvudverkstadsansvaret hdrför.
I arbetsrrppgifterna ingår föreskrifts,

lrcnrrugtng.
r

akning.

dr

urr,lcr

lrall.f,larering, ilr

iltrnrll s

handläggs av elkontorct.
Sed:rrr 1än5< lral CVA

INSTRUMI]NT
GRUPP J

Fit

INSTRUIvlENT

GRUIP

1

I\c||

ulnJrt

jars sorn koolJinelrnJe jn,tlns inorn
försvaret vad beträflar typval lid instrrn-tentanskalfniltgar. Stora fördelar
har rrppnåtts genon ått antalet jnstrrF
nenttypcr avsevärt ltår kunnat reducefas.

i

samband med tillsyn. Vida-re

förenllats då
flottiljerna sjdlva gcnom sina egna resurser lätt kan planera tillsynsverksaml.reten vid det egna förbandet.
planeringspr oblernet

Gemensqml underhållssyslem
för försvqret

FF/UH och CVA har i samarbete
ncd teleunderhållskontoret, TUK, samt
arm6- och marinförvaltningarna studerat
behovet av motsvårande underl-rållsruti-

ner inom ann6n och marinen. Denna
lnJrr.ökn'rg har g'rit vid handcn, alt
flygvapncts system lämpligen utnyttjas

för ett gemensamt underför teletekniskd instrument
inom försvaret. Härvid har anslutning
till Jett.r sy,rcrn för arnins och Inar isorn cn bas

hållssysten-r

nens r'äkling indelats

i

två

skeden.

Skedc I har penctrerats under 1966
och 1967 och man räknar med att i början av 1968 ansiuta arn6ns och marinens

krigs och fredsunderhållsorganisation
till cletta gemensamma underhållssystem.

2

2

sporter

har

INSTRUI1ENT

GRUPP

er -

rtc. Dr-sr f ågor

Ärn6-

ocl-r narinförbanden kommer

att utnyttja CVA för översyner och reparationer liksom

i FV systern.

i grupp 1 inom aLm6n och marinen skall utföras av
regionål instans d v s flottilj eller motTillsyn av instrumenten

svarande.

Tillsyn av instrumenten i gmpp 2 och
3 kornmer undel detta skede att on-rbesörjas av CVÄ.
Skedc I bcräklas pågå uncler 4 år,
där'efter komner under skede 2 de no
bila resurserna inon flygvåpnet att i
ökad rrt.tr äcknlng kunnr betjänr är en
arm6 och nrarinförbanden.
UND

ERHÅLt5RE5

U RSER

Instrumentprovbänkor

De

i

systenet ingåenc1e instrumenti)rovbänkarna är konstrueradc och tillverkacle vid CVA under åren 1964 till
1966. Totalt har 25 instr-umentprovbän,

tillverkats. Förutom flottiljer har
l,TG, l{FN, TELUB sant de centrala

l<ar

Bland övriga arbetsuppgifter inom terunrnrornrådct l.an nimnrs ö\er-

leinst

sättniig av utländska instrumentbeskrivningar sant I nummer klassificerilg av
alla instnurent inom försvaret. Vidare
svarar CVA för utarbctanclet av en för
försvaret geniensaln typkatalog över te-

letekniska nrätinstrunent.
NORMATMATRUM

Under 1966 och 1967 har vid CVA
inrättats ett normalmätrum med kalibreringsresursel' tjll ett värde av ca 0,5
MKr. DerrIta inslans an"varlr lör likar
och normalietjänstcn inon hela teleun-

derhållsorganisationen för försvaret.
Norrnalmätrurlmet invigdes officiellt av

CCVA den 6 septcmbel 1967.
Normallnätrrllrxrets mätinstrurucnL
och normaler kalibreras regelbundct vid

i dctta samnanltang hår ett
viktigt åtagande i cgenskap av likaranstalt för löfsvaret. Även försvarsindustrin är n-ied sina nätresurser anslutcn
till FOA. Därigenom har tillförsät<rats
FOA, son

en reproducer barhet

i

mätningalna sett

verkstäclerna anskaffat denna utrustning.

Forts. onslågcts 3:c sida.

Ater vi rölt rncrl på röff f:d?
KAN VI FORBATTRA VÅRA KOSTHÅLL OCH MATVANOR?

Allt flera märniskor intar sina måltider ute. Detta skcr var.rligen minst en gång
on dagen på arbetsplatsens servering. Äv dessa kriives dct att maten är bra
ty amars blir arbetsprestationerna och kansiie även hälsan lidande. Det gä1ler
hdr att inom ranen {ör priset servera nfiltider, sorn samordnrr näringstysiologiska krav med syn- och smaksinnc, miljö, trivsel och service. Sedan beror
det på konsunrentens förståelse och kunnighct att rätt njuta sin n.rirltid och
ladda upp sig för r.rya prestatiolrer.
Porlioner för

miljoner

tclna, som erbjudes har fiir näringsrärC Vi äter i clag i Sverige över 930 mil dcn, mcn clet ges ingen infornation ont
joner målticlcr o:l årlet utanför hcm hur olika produkter skall kombincras
lnet, j pefsonalnatsalar, skolmatsalar, ned varandra fijr att ge en fullvärdig

på sjukhus, miiitära inrättningar ctc. Kosr.
@ 1975 beräknas vi äta 3C0 miljoner Niir cict gäller djuruppfödning är
flcr måltider rrte. Vi är då uppe i {orskningcn långt framme och husdju1,25 miljarcler uteportioner om då, ren utfodras nrccl ur näringsvärclessyngen.
punkt noggrannt awägt specialkonponerat foder. Så enkclt är det inte med
Dessa uppgifter, lranräknaclc av In
stitutet för storhushållens rationalise- människan, som ocl(så begåvats ku)inariska känslor i samband ncd fddarr.
ring, redovisades på Lantbruksförbun
Dagens männislta är inte så fysiskt
dets livsmeclelsdag i våras av clirektör
aktiv son dcn tidigare och behover
Axel Iver oth, Indrrstriförbundet.
mindr.e fett och kolhydrater. Behovet
Kanskc vi har dcn snabbaste utveck:v vitanrir err ägg\ileimncn och mine
lingen att vänta bland personalmatsalar.
raler är däremot detsanna. Dagsbeho
Arrståndet nellan bostad och arbetsplats
vet kålorier växlar givetvis ned åicler,
ökar fortlöpanclc. Redan nu bor över 55
0/o av befolkningen i 9l centraiofter.
Dcn siffran väntas ha stigit ti1l 64 0/0

år

l<ijn och arbete. lndividens krav på de
ilödvändiga näringsälnnenä protcin, vi
tanin och mincral varierar dock rninclre. Jt mindrc kvantitet kalorier, vi för,
t;ir, desto viktigare iif att clen är naiingsrik.

Minsf tre måltider om dogen
iialorierna bör fördelas med 25 35
c/o på frukost, 35 45 % till lunch och
5 :q un lhr r . Jdrg ,öge. pfo[.rsol

Wretlincl.

Då fiirclclas

näringsän.mena

opumalL
l rrkosten är speciellt eftersatt. En
fiärdeclcl av dagens kalorier och närings
iinnen bijr clå intagas. Enligt den engclska benärnningen brealzfest, bryter frukosten iattens fasta. Den bör kompone,
ras så att den gcr hög halt av viktiga
näringsännen per kalori. Den kan byggas på tr aditionella norgonrnålsproduktcr' .å.o ,, g ör, llingor , rr iölk, o"r, ägg
cch bröd och bör a1ltid avslutas rred
fmht ellcr juice, soru ger C-vitamin.
lln rätt sammansatt kost bidrar till cn
gocl hälsa, taf bort trötthetskänslan spccicllt vintertid och ger bättre och mera

tillfi eclsställande arbetsresultat.
Utdrag {rån
Lantbruksförbundet okt. 1967.

1980.

Antalet Sifta förvärvsarbetande kvinnor rqrpgår nu till 80C.000 och kommer

inon några år att

överstiga Diljonen.
Dcn kortare arbctstiden betycler kortare
Iunchtid. Personalnatsalen får ailt stör-

re

betydelse.

qr lo7- bcrä\r-. f)r" nriljJncr

-nä1.

niskor i dc procluktiva åldrarna bcfinna
sig nrinst 200 clagar i arbetet. En allt
störrc clcl av clessa uränniskor konrrner
att äta sitt htvuclnål på arbctsplatsen.
Uteritandct på restauranger och barer

blir ännu vanligare genom att fritiden
rrtökas.

Storkökens problcn är

för

närvaran

de friirrst personalbristen och nyrekry
teringen.

Denna utveckling nrot matltgning i

jättcskå1a på industrier och i storhushål1 och rnot att flera nänniskor äter
.itt lrrrrrrJrrål rrt< gör Jer :rllr vikrig:r,.
att kosten får cn näringsriktig sammansättning.

Vi efterlyser kostkunnigcre

Att göra en i1äritlgsril?tig frul<ost är inte surirt. Ett exempel syns på biltlen: ett glas
apelsinjtticc, ett l.ol?t iig{ ett glr's l(ittlil, en grou rtigbficlssnörgås ned heso oclt

tan1lt saiilt en lzntliclzcbrödssnörgtis ntetl saklzött. Driirtill lzalle eller te. En god frul:ost l<an oclzsti blgg.ls upp hti11g gröt, liln
e er utillhg.

jö11?,

l,acon och ågg, mjöllzchoblad, flingor

konsumenler

KONFERENS

Dct skulle vara till nytta för både
jorclbrukcts livsmedelsindustrier och
konsurnentcrna sjäJva om allmänhctcn

Ordföranden i nässföreningen Gustav A. Johansson nest känd som Balk-Johan
- och löreståndaren fru L.lisa Holmgren på Gyllene Balken har varit på konferens
i Götcborg onr N,[orgonclagens Personnlt cstarrrång. Diirvid har bl. a. ovanstående
matproblem ingående behancllats. Ä4ässtyrclscn kotnncr att framgent ägna dessa
frågor nödigt bcaktancle. Frågor rörande miljö, smak och servicc komncr även
inom rarren för ckononr,iska och organisatoriska rnöjlighcter att upprrärksarrrmas.
I kommande nru'nmcr kommer cn fLrllständig rcdogörelse att liinnas från Johansson angåencle i denna artikcl påtalacle frågor, sår'äl rörande mässens ekononi som
därrned samrnanhängancle möjligheter. att tillgodose cle näringsfysiologiska aspekterna och övrjgå krav som kan ställas på en personalrcstaurang.

ökacle sina krnskaper orn kosten. Folkhälsan säger, att l0 15 9/o av det vi
köper är i nåringshänscencle olämpligt.

Doccnt B. Isaksson i Götcborg tycker
att Folkhälsans förslag tili ny svcnsk
folkkost slagit igcnom dåligt. I vissa fall
upplyses on, vad de olika malproduk6

I GOTEBORG

IJUS I FI'R.RÅDEN
LIHF har en framståcnde samling aktörel förmågor [sc jubil6et i septemberl, sorn synbarligen ständigt är bet,ltlr att riqa 'inr rärdigheter. lrka"a
finns det goda ledate även på uncler
hållningsonrådet, sorrr kan genonrföra
evenemang av olika slag. Sålecles sanlades hela

UIIF den l4:

de

i ottån och r (n-

iighet ned 20-årig tradition firacles Lt
cia. Ljtsclrottningen, per sonificracl av

åtföljd av scx scxiga
t:i nol tågr.le .jrrngan,ln till '
n
'rr.ling.
och hälsades välkonncn av UIIF-chefcn Karl Ilultman. Därefter avniöts
kaffc necl l<attor etc tillsammans rLreu
julsånger. Barbro Larsson var ödesguclinna och clrog lyckolottcn på en fnrktkorg åt Vera Lundberg. Stimulerade av
N4arita Nyberg,

;

rnorgonfiranclet börlade dagens arbete i
rätt ticl. De, soll] inte direkt syntes, men
giort dct goda arbetet var Mariannc Pettcrsson, Änita Carlsson och Lennatt
Carlsson salnt naturligtvis Carl-Hrrgo
Drlrl"'rönr. D' 1 \cr l r.nir(l. Ta.k.

-/

:..

ti

/-

Även CVA hemsöktes av Lucior på
olika avclelningar i och uton berget. Dataccntxalen längst inne bland tunnlarn:r
röjdc sig inte bara mecl en ljtv Lrtcia,
Anita Johnsson, eget kaffe och peppat)<aka, utan hade också sin egen ticlnjng
'DC å-et 1967 . Bergrrollet ser s\'äcl
slaget på en ny värdig konkurrent. Kritiken bcrättäx att när tidningen delades
ut lägrade sig en stor och intensiv tystna.l, son-t sedan övergick i skratt och
konmentarer. Tidningen upplyser att c1e
tycker att Flygförvaltningens Datacen
rrrl är Allr,'ga< bist.r Drtatentral.
Arl.oga .trds Lucia, Agneta Granbcrg
nrccl sina tärnor besökte Gyllcnc Bal-

Verrt Lundbergs Luciaoffer bleu lruktbittande. Marianne Pettersson
överläntnar uinsten.
PÅ TRÄFF MED JUTTOMTEN
Arboga Bef älsutbildningsf örening, som
har många nedlemmar från CVA och
UI{F, hadc söndagen dcn 17 cleccrnber

oldnrt "in .per iellr j rlliltskjrrtnjng vi,l
i Rosendal. Ett 70-tå1 delta,

sin utpost

gare hacle infunr-rit sig, varav 30 yngre,
som hade ett privat möte ned jultomtcn.

Dct vackra llarvintcrväclrct
l<at

hacle loc-

ut såviii aktiva som passiva FBU: are

ned deras farriljer i skogen, som hål1er på att huggas bort i trakten av Ro-

l<en tillsanmans ned Arboga b1åso'rkester, solr spelade väl och högt. Lunchgäs-

s,.ndal. Där knallades hårt lned kulsprur,l):slol n,r.t1 !rcc:; lk onrlrone_a Je rå,

terra trakteråcles bland annat med l<at
tor. Därmcd förklarades juJen öppnacl.

Blar-rd

som hade en eiss anstrykning av julen.
nålfiglrerna fanns instuckna jul-

tomtar, sorl inte fick träffas på detta
sätt. Då blev clet straffavdrag. Mången
cluktig vinnare gick från slagplatsen mecl

EMBATTAGEFRÅGOR

r, gar:v poJnts\l|rnrn:. Tror. detra gi, k
a1la

från tävligen necl något

FFV har bildat cn arbctsgrupp för
handläggning av enballage- och naterielhantering. Avsikten är att reglera
cnballage för interna transporter, så att
lönsan-iheten optimeras mcd l-ränsyn till

prrs.

inköpspris, transport-, lager- och hante
ringskostnadcr, säkerl-ietskrav, produktionsanpassning etc samt av underleve

vänligt delacle

antörers e1nballageval, så att anpass
ning sker till samma behov. I första
hand skall rnan försöka utnyttja stan-

r

clarcliserade 1ådor.

i

CVA:s

xepresentant

arbctsgruppen är ingenjör

K.

Jernlås.

jr

gott som

Mellan skottväxlingarna kunde man
ster L cllcr .veg gliigg,
ka{fe ocl-r varm korv. Genon radio lo-

\irnr1 \ib rr,cd

haliseracles en luftlandsatt jrlltomte, som

ut

presentef

till

de yng

sta deltagama.

FBU:s julträff har blivit en tradition,
sonr rrpp'1.x113. rnl cket. B.-rr r Jerta är
en orsåk att bli nedlem av FBU.

Detta smällande i skogen för tomten
gör att Bcrgtrollet inte får någon vrntcrro.

ETEVHEMMETS JUTFEST

Kring festligt dukade jrLlbord samialB decen.rber elever från CVA
yrkesskola och inbjudna lärare, CVArepr. m fl
tillsannrans 60 personcr
i
KFUM:s
elevhem på Ekbacken.
des den

FörcslanJåren, Srcn Wcsr cn nan, hälsaclc a1la välkomna och startadc därmed en glädjens fest. Som vanligt var
där mycket n.rat och nycket god mat.
För att smälta denna motionerades rned
lekar. Även julltlappsttdelning förekom.
För musikcn svarade K. E. Persson från

UIIF.
Då verkstadsdirektör Anders IJögfeldt
l rn sig ären
'tlrde för rlrten riktrde
till
sekreterare Erik '1'unås, sorl skall
avgå vid årsskiftet, och berörcle hans
r

.r.' - ir .,'( :r1n ria(! rÄ A hn"rhcnr
trret. En ljtsstakc, kon-rponerad och rtförcl

cv.n

elev, öre'Järnncde..otrr rnin-

nesgäva.

Sckreterare Tunås besvarade talet
rred några tankar tillbaka huru detta
e nvlrern slafrts cv en idä. 'on tog l5
år att få helt förverkligad. Detta helrl
skall vara en länk ncllan förälclraherr
lnet cch det ansvarstunga livct. En bc
traktelse hölls till förre föreståndaren
Werner l-arsons n-rinne.
Slutligcn avslutadc sckrcterarcn Nils

Björkholn
trädare

- sekreteråre Trrnås efteri Västerås julfesten rnecl en

kort julbön.

Yfl:i}fr;;t::ar::::::::-s t::?:r:":*a:::--::::':':' : --- -
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cvA
FORRAD

far
utbytesenhe

rrl)rrlir,r-i,r!(,r au rrtl,r'f,,scn/rcttr- inndn

nl tlldrut

liintnds ut.

'er

g€t nlpd motsrtatd]1tle lör attsiirtt gcttis. Ture Asp tli'igerar Lcnnart Arrlersson sont fur ilt en tru(:laldst tLlltttesettlrctcr i ftirråtlet
Irr Elly Norc[strötn i bestillningen ;tloclzttr lrant tttsonr rir ntolttLgart. Ttdnsportall dit gtir lortftrantlc i clan stora "l)trl!.]1".
le goels i pacl.nil1gen. -- Maucl Högstrött stcitttplar atgåenLle f ru l.thantllin gar. - Mdute Antlerssott nidgör netl Einar HögLuntl i

Jcrg hcrr

gåil uri berget

B. Möller
Musik: Alvqr Krqfl

€H-Henrye

O,

förlåt om iag stör

iag ät

ingen charmör
nten iag fick ändå göra enrrö,
jag tu lycklig iindå
om ni uill höra på
iag tir alls inte an lid succö.
Refräng:
Jag hat gåft

uti berget i tjugtt års tid

och seft männislzor homma och gå,
ddr nin uardag har urit båd
glädje

-

och strid

uti sopor iag albid får stå.
Oclz jag vill denna gång

i

Visst

lzarL uardagens sång

mången

blitt pensionär
mången flyttat föl att bättrc få,
en tlel striiclzt ttt sin hand
mot ett siillare land.

bltuLt

tfist

tnyclzet händer när åren de gå.

ntcn cn dag uti sänder doch gär,
r.cit min leunad tiII slut
dil en gång ebbar ut
till min himmel nog psa.Imsången nåt.

liefräng:

Ilefräng:

ldg hay gått uti berget

i rjugu

års

tid

cch sett mönniskot bomnta och gå,
nttinga at dem ued uånlighet drivct
sitt id -

uill helst ovanpå.
Kanshe hl.ancler jag fått
ddr nit sopborste gått,
inEd höi.ler iag nått,
jag,,
- lir nöjd med min lott.
lag har gått uti beryet i riugu års tid
och sctt ntcinniskor honma och gå.
anclru flyta

siutrga sttidarens sång,
uran hans slit och släp
drunbna n[ uti shräp.

Iag har gåtr uti berget

Mångcn ny börjat htir

tiugu å6 tid

och sett männisbor homma och gå.

h,ttingen gång,

Ilan hM gått uti berget

bli

så

kommer

för flera

gamla känpar

de blir få

i

sista jobbåret

att apropå pensionering,
1968 att

4rt Nisse, "FF dep", varit och hälsat på

vi

Titos land under sin semester. Och
som Nisse visste att det skulle kom
ma att gå "hett till", så hade han för
säkerlrers .krrll ragit med en konrpis
son är brandman l-ros Odenhuit.

vid UHF, och vilka

se på personalsidorna
i denna tidning. - De komma i alla
fal1 att slippa omställningsbesvär och
nymodigheter som kommer i MFU: s
s1äptåg.

IIur

sopol hans himmel sball nå.
lngen hunde tdl tro
iag så fint sbulle bo,
last jag drömde ändå om en hintmel
i11ga

s4 DIA.

Niir jag gicb uti berget i tiuEu fus ti({
och såg ndnnishor homma och gå.

i

att "Hrla" är nrissbelåten nu i dessa
1<rrlnc höstdcgar. Orsak ;o, .nt"t
han, är det så att en CVA:are som
bor på Brattberget har fått en gnlrtta
asfalt för mycket utanför sitt grin(l,
håI, så vips är Nisse Brodin och Arboga Tidning där och tittar och fotograferar. Men, jag obetydlige UHFåre, om jag kör ner nin bil i de stora
gropar som finns i de s. k. gatorna

där jag bor, då är der ingen jäke1
som komrner och tittar eller 1ägger.
på lite grus"l Hula, du har vår fulla
förståe1se1

r0

"Fredrik" tappert vid

411

vi tror säkert att den kom-

ni inte sjuka av längtan efter sol och
bad nu rär ni läser det här i vårat
Jcon-rpakta vintermörker och rusk?

rrr

atr vi nu fått en relativt snygg gård nä.r
lastbryggorna flyttats. Får våra chefer son dom vill, får vi också så små-

ningon en snygg utsida.

i

oktober månad stack han och
fmgan til1 Costa del So1. Vamt och
härligt i luft och vatten och vackra
blommor överallt. I flera veckor. Blir

men

genomgången

granne, eller hur?

ju

under hela ordinarie semestertiden,

Arboga, ef-

av CVA:s lokaliteter, lrtbrast: "Ja nu förstår vi varför Vu har satsat på CVA som centraiverkstad"l Ett fint betyg för vår

på tai om semester och resor så käm,

pade

FCTF: s arbetsle-

dareträff här'omsistens

ter

än, nen
merl

med
.

,?ra

i

don var

jubileun.rsrer,y

dtt portvakt Söderberg nu l.rar fått två
glindar att bevaka, den ena är den
orclinarie, den andra är nya utfarten
;lslprur. Den berakrs av Söde'bergs
radaröga. Men någon flaggstång att
hissa fiaggan på har han inte fått

om, har inte blivit utsagtr men det
finns irr grejor a släckd med. .

4tt vi på UFIF är mycket nyfikna och
spända på de uppgifter som komma
att åvilå oss i fortsättningen efter
det slutliga avgörandet åv MFU.
att många ci,rt:sa;re

många "brasor"

tiugu års tiA

I frid

Ur UHF:s

Ve't tti...

i

och sctt niinniskot lzotnma och gå,
han hö rent uiti uar d.ötr, må han vila

O<l.ar ock.å vrrit

i

dessa rrll<ter, ba-

dåt, solat och smakat på druvan samt
ridit på åsna. Men Oskar var gjordc
du av fötterna när du satt grensle

över den 1illa

åsnan?

dlt I asse Andersson/4]2 inte alls blev
"fängslad" av miljön hos Kungl. Kriminalvårdsstyrelsen

till

i

Södertälje, utan

oss "underjordiska"
varelscr vid LIHF. "Här är det bättr e", enligt Lasse.
åtcrvän,le

dti det var några "gubar." på 4ll som
venn c:a 3.000:- bagi: på tip.
fsvenska] för några veckor sedan.
Vilka de var? Ja fråga får ni höra1

.r.

de bilister på CVA och UHF

vi förut skrivit om och

som

konstaterat
iote vara läskunniga eller också halvblincla, fortfarande inte kan urskilja

"40" eller "70" på den nya,

fina

Europavägen, nej ner med "pinnen"

i

botten baral Oj, vad pengar här

finns att hämta

till

till

statskassanl (Tips

polisenlJ

./r. ia del vl5\te Ni

lörstås,

aft

UHF:-s

iubilermsfest blev den absoluta fullträff som vi "Bergtrollare" hela tiden varit förvissade oml Vi är sä
n.ralliga att ha så duktiga re\,1'artlster
inom UHF: s hank och störl Plus alia
andra medhjälpare förståsl

afi vi ti1l sist önskar Er alla ett Gott
Nytt År med n.rycket jobb och allt
vad därtill hörer1
Li.

Hedrcrd inför ;rensionering

TIFF
En teknisk ridning

från Flygförvolr

ningens Unde rhå llsovdelning.

På CVA/UHF/DC cirkulerar rru en
gul tidskri{t med titeln TIFF.
Det är ingen personaltidning utan en
lysande

samling tekniska informationer, avsedda
rttt läsas rv alla, som håller på rncd un_
derhåll av flynrareriel. I törsta hand rän.
der sig TIFF tili flottiljpersonalen,

lränst rekniker, vilkcr inre fundrr, "r

den också kan va,ra läsrärd i;;;";i.;;
verkstädernas personai. I gengä1d vänta(
ltran sig, att dessa senare skall kunna

liiruna värdefulla bidrag i lorm av artiklar.
Flygförvaltningen och främst Under
hållsavdelningen har härrred skapat ett
organ, som skall framkalla större förstå_
else för de krav, som ställs på materre_
len_ och förklara avsikten Åed många
synbarligen krångiiga rutiner. TIFF skall
orientera om tekniska nyheter och vad
som-"är i gång", informera om nyan_
skafJad mareriel och påpeka varrill, den
skåll anvärdas. Vidare skall den lämna
tips om_ liimpiiga lösningar av svårighe_
ter i arbetet, sa.mt yisa fram erfarenhe_
ter av materielfel och haverier. Även
arbetsskyddsfrågor kommer att behand_
las.

Tidningen skal1 skrivas lättfattligt för
läsekretsen skall bli stor. Där{ör
konrmer det också att ges tillfälle att
länrnr enkla och poprrlära förklaringar
tiJi mer ä invecldade teoretiska utred_
ningar och konstiga begrepp. Läsarna
inbjudas också att själva komma med
frågor, som kommer att besvaras sakIigr. Även längre bidrag är mycket väl_
komna. Det behöver därvid inte vara

att

några djupgående tekniska spekulatione,r

tulan Bärnå alldagliga prakriska
ningar, påståenden eller bevis.
Innehållsmässigt

anvis_

har tidninqen fått
fö, flvguann".

god kririk från chefen
ch.eien

för I llglörvaltningen ;å;;;'

rcltygn räståren och redaktionen hr.rppls

att även Du skall gilla den. Läsa.inres_
set kan också verifieras genom att det

redan inkommit insändarfrågor om rnnehå1let.

Föli uppmaningen, som srår på sidan
3l: "När Du har ]äst TIFF: Låt andra
läsa den. Tackl"
LoKalred. för FFV/CVA/UHF/DC är
Ragna,t Fredrik Bengtson forg enh 750],

som tacksamt tar emot bidrag och kan
lämna svar på eventuella frågor.
INFRASTRUKTUR

Många har undrat vad ordet betyder.
avses : kornmunikationer, hamn,
energitörsörjning, skolor och ånnan s.un_
hällsservice för att underlätta produktion, transporter och bosättning.

Dänned

Katl Erib Andersson flanlzerad av byfitiirelztör Gunnar Heitner
och FCTF:s
Sten EdberE

Karl-Erjk Andersson, som haft sin
vid UHF:s stång- och
järnförråd, avgick med pension Jen 30
december 1967. Han böriade vid UHF
1950, men gjorde sedan ett mellanspel
dagliga gårning

vicl Vågförvaltningen i Västn.ranland
med vägbygget Kungsör-Ärboga. 1956
återvände Ändersson till UI{F.
Byrådirektör Gunrrar IJeiner tackarle
å arbetsgivarnas vägnar och överlämna,

dc blorr,rror. Byråingeniör Birger Ählin
lalirde löf FCfF och Sten Edberg för
FCIF. Fö,nran Alvar Schlegel iämnade
er gåva från arber:befäl och ka,nrarer.
Herrnan Andersson talade om rninnen
från de gångna åren vid UHF och erin
rade om Karl-Erik Anderssons lugrra
_
och behärskade sätt i alla situationer.

Rikt

blomsterförsedd lämnade pensio-

na{en sm arbetsplats.

KONSTFI'R.ENTNGEN
,Inlresset för vår kon,tiörening och
är påtagligt bLand de

dess mätsärrning

konstnärei som styrelsen haft tillfälle ta
kontakt med. Det betyder bland annat
att vi för en tid framåt kan räkna med
dessa konstnärers medverkan tiir att
prycla rlässen med, vad vi hoppas, go<l
KOnSt.

Sedan september månad har vi kun_
nat visa några oljemålningar av Elin

Höglund, för de flesta alltför bekant för

att behöva en närmare presentation. Och

lör

närvarcnde hänger inte mindre än

nlo olienrålningar ar

uppsala konstnären
Birger Welander på mässens vägga,r. We_

rånder har 5edan mirten av 194O_ralet
haft dels separata utställningar och dels
deltagit i srmlingsurställningar. Vilken
eiler vilka konstnärer som kommer här_
näst vet vi ännu inte rned bestämdhet.
Vår strävan är att visa god konst och
alt tilllredsställå så många smakriktning
ar sotrr möjligt. Och vi vill qärna atr
konstverken skall verka väckande på

slumrande konstintressen, mana till eftertanke och diskussion
- men ej tvisugneter.

Vad är _egentligen konst? Att entyd,igt
svara på den frågan låter sig naturligtvis
inte göras. Vad som sablas ner av den
ene kritikern kan höjas till skyarna av
clen andre. Vad som tilltalar den ene
åskådaren faller inte alls den andre i

qrnakcn. Men tilJ frågan
om vacl som ar
konst eller inte hade vi t:inkt återkom_
n.ra litet längre fram i {orm av föredrag
och kanske också i form av en studiecirkel under ledning av någon av våra
KOnStnarer.

För att vi inon styrelsen inte skall
ställas inför olösliga problem vid bedöm_
ningar åv vad som är och inte är konst,
håller vi oss t. v. till konstnärer, vars
alster av andra o,rgan redan bedömts ha

konstnärligt värde.
God konst såväl i vår arbersmijiö som
i våra hem är bland annat vad vi vill

medverka till.
Tag gäma kontakt med styrelsen an_
gående de konstverk som föreningen ut_

ställer. Och så påminner vi

till

sist om

namnförslag till vår konst[örening, var_
om mera srår rtt läsa på annan plats i
!roningen.

1l

ATIBETSLEDAR.TR.AFF
Arbetsledarsektionen inom FCTF hade sin träff för 1967 den 11 november
i Arboga. 125 deltagare, Irämst från de
tre centrala verkstädema i Malrnslätt,
Västerås och Arboga, samlades på förmiddagen på CVA. Verkstadsdirektör

I ARBOGA

var det en manstark skara, som sanlats
på Gyllene Balken. Utöver a,rbetsledare
från CVM, CVV, CVA och UHF hade

Ilars

föredrag behandlade förharrd-

Hiil och 2 x

lingsläget, dyrortsgrupperna, verkstadsutredningen och hur personalLäget kan
koln1na att te sig inom en viss framtid.
Speciellt berörde han framtiden för
CVV. I ett särskilt avsnitt klarlade har

I-Iögfeldt orienterade om CVA:s verksaml-ret, varefter några bergsavdelningar

Folke Larsson [summa 3 personer] voro platsvdrdar. Efter en kopp gott kaffe

grundligr den s k öucttalightLs[örmåncn,
som friställd arbetstagare kan komma

Efter återsamling vid Stadskäl-

och några läckra smörgåsar hälsade verk-

i

stadsdkektör I-{ögfeldt alla välkomra
och talade sedan om CVA:s verksam-

redas något annat arbete. Den {öljande
di"ktrssionen blev mlcket [irlig och rör-

visades.

larer talade ombudsman Sölve Granath
onr aktuella a rbet"leda rprob lem, framför allt förhandlingsläget för kotrnande perioder, samt om verkstadsutredningefl. Detta blev inledningen

till

en

trycket livlig diskussion. Träffen avslutades under kamratlig samvaro.

-/

/-

Trots att många festligheter

-

Kung-

ens lödelsedag, Mårtens Gås, Arosmässan, Fars dag - inföIl denna veckohelg,

H I STOR

I

K

representarter från Gevdrsfaktoriet, Eskilstuna, Stockhohrs örlogsvarv, MILO
Bm

fl idurmit

sig. Änders

het illustrerat med färgbilder. Eftex uppdelning i grupper besågs sedan avdelningama för motorer och flygradar. Besöket avslutades n.red en kort vandring

budsman.

kamråtlig samvaro.

Dåuarande terb111iistaren, nu1)d-

rande drift

samarbetsnötena eller''arbetsledarträffarna" som

i

de först kallades var CW-verkmästaren
David Jacobsson, då snart färdig att gå

son,

pension. Men clen som tog initiativet
till förverkligandet och som sedan blev
den drivande kraften var den yngre kollegan Folke Lennartsson, då och flera

f önnanstriilfarna.

till

i

år framåt ordförande

i

CVV:S arbets-

ledarklubb.
Bakgrunden var de motsatsförhåilanden son.r då rådde bl a beträffande orgalfsationshemvisten, både på riksplanet och lokalt, personalorganisationerna
cn.rellan

vilket gjorde att arbetsledarna

med sina gemensamma intressen kände
ett starkt behov av samarbete med varand,ra.

genjören

Follze Lennans-

CVV, initia'tiuttigile tiII

CVM:s arbetsledarklubb son stod som
arrangör vid en "träff" i Malmslätt.
Utanför hemorterna för de tre CV-na
har samarbetsnöten hållits två gånger,
oiimligen 1951 då arbetsledarna vid
Stockholrns örlogsvarv tillläliigtvis stod
som ara'angöter och 1958 då CVV-klubben som omväxling förladc nötet till
Täby. Med snärre avbrott har annars
de tre arbetsledarklubbarna i bestämd
ordning stått som värdar. Det nu avhållna mötet var således det 5:e i ord

ordningen och så- ningen i Arboga'
De frågor som vårit uppe till debatt
ledes det första i Arboga, hölls vid CVA
årens lopp har varit många rnen
under
var
det
den 2 okt 1949. Året därpå

Det anrlra mötet

i

som

kunde uppstå vid ev pernirteringar.
CVV fick en allmän lojalitetsgararti
från de övriga verkstäderna.
Sedan ordväxlingen fortgått låflgt
över fastställd tid avåts en god sup6 i
R.-F.

ARBETSTEDARES SAMARBET5M'OTEN

Det första sa,marbetsmötet me11an arvid de tre centrala flygverkstäderna hölls i Västerås den l0 okt.

Id6givare och inspiratör

Gcnom replikväxlingen märktes bekym-

ren för fran-rtiden och de problem

betsleclarna

1948. Även ti<ligare hade klubbarna be-

be-

de sig framför rillt om verkstadsutredningens förslag om den totala neddragningen av verkstädernas arbetsstyrkor.

inom CVA parkområde.
Vid l-tiden öppnade Anders Hill
träffens förhandlingar på Stadskiilla(ens
uppvärmda sommarveraada. Då inga
speciella föreningsangelägedreter förelåg, lämnades ordet ti FCTF:s om-

öVER FTYGVERKsTÄDERNAS

sökt varandra n.ren dessa besök hade
nera karaktär av utflykter.

åtnjutrnde av, om han inte kan

helt naturligt tir det anstiillningsförhållandena och speciellt lönefrågorna som
har dominerat. Men även arbetslöshetsoch ansvarsförsäkriagsfrågor har diskuterats. Under 1950-talets mitt var det,
jämte lönern4 även organisationshemvisten som var det stora debattämnet.
När CVA-chefen, verkstadsdirektör
Högfeldt nu hälsade välkommen följdes
en garnral tradition ått chefen [ör arrangörsLlubbens verkstad deltager i inledningen. En sed som mycket uppskat-

tats biand arbetsledarna. I samarbetsDötena har också ingått visning av resp
verkstad eller annat industriellt företag
l)å orlcn siurt ären löredrag av någon
expext inom något ämne med anknytning till verksamhetsområdet. Men ett
:rv Je .tora rärdcna med samarbclsmötena har ändock varit den kamratliga
sarnvalon mecl kolleger rned likartade
ploblem och som betytt så nycket inte
nrinst som stimulans till fortsatta anstrziDgningar

i

flygverkstäder nas tjänst.

D.

UPPIing.

Den lörsta arbetsledartrålfen i Arbogd
tlen 2.10.1949 tLtanlör CVA ndss.

DO\/HJCDRTFAMILJEN
CVÄ har fått sorg, dovhjorten
har nämligen gått

till

tillbaka igen. lnfektionen förvär.rades
dock och anglep benvävnade:.na. Enda
sättct att 1ä.lda llans liv hade varit an.rp tätion av ctt ben, men en trebent tillvaro för vår Jeppe kunde iL1 intc accep
teras, varför han avlivadcs den t3/11

Jeppe

de sälla jaktmar,

kerna.

I

slutet av september månad råkadc
ned sin praktfulla horn-

Jeppe fastna

krona i en nedl.rängande stållina vicl en
mast bakon motorförrådet. Då han hit
tades hade han sannolikt stått fasr r ctt
par dygn och var ganska nedtagen. Un
der sina fiuktlösa försök att komna loss

1967.

Vi

hadc han sargats svårt på benen satnr
Iart e
i bröstel. Eft-r tvätrning rtrc,l
"ar
Desivon släpptes Jeppc, som något l-raltande uppsökte den övriga familjen.
Ilan l.rölls de första dagarna undcr uppsikt och verkade återfå sina krafter på
normalt sätt. Efter ca 2 veckor var han

att lörsöka skaffa en

sig vii)ig att hjälpa till ncd finansieung
cn av inköpet. Kontakter har tagits mcd
clcn tidigare lcverantören Västerås stad,

cljrrrparkcn

försvrnnen igen och hittades clå liggande alldeles utnattad och ur stånd ått
klara sig på egen hand. Han fraktades
då till Djutsjukhuset i Strömsholm, där

i

Eskilstrna, Skansen, AB

llofor, rn fl. nren hirrills urJn resullarl

da hiortr-na den lrir årsriden i" speli
ellt svåra ått infånga. I skrivande sttmd
ha dock meddelanclc erhåliits att vi har
rr.öilighqlq. få , rt ercrnLrlrr från Göte-

l.ran behandlacles rned antibiotika och

fick all den onvårdnad sorlr går att få.
Till en början såg allt lovande tt och vi
trodde att det bara var fråga om någon
vecka innan vi skrrlie ha vår gunstling

hål1er nrr på

värdig eftertr ädarc. Hans efterlämnacle
tre hinclar nåste ju få en ny kavaljer
och manlig beskyddare som också ser
til1 att h.jorclen förökas på naturlig vag.
Ärboga Köpnannaförening l.rar f örllarat

nin förhoppning att då tidnlngen har konmit i Er hand hjortfanriljen är fulltalig igen.
borg. Det är

Gert

Wase

DRIFTVIIR.NET
Verkstadsdirektör Änders Höglelcit
har enligt beslut den 20.4 1967 av Flyg-

vapnets Ddftsvärns Förtroendcnånnd
tilldeiats Hemvärnets ftutiänstpiakett i
silver för stora insatser

till

driftvärnets

främjande.

HöSTTAVTINGEN
Tim ma rna [ö"e övningers börjar.ön
dagen den 29 oktober var det helmulet

NYA MAN PÄ UHF

M ORKER FÄLTs KJ UTN

ijr prelinlinärt bestämd till lrcclagen
2 februari 1968. I sanbanci nietl
clenna tävling korrmer utclelnirrg av

tjiiisteärstecken att

ske.

MEDDEI.ANDE FRÄN DRIFTVARNSCHEFEN

Betr. Iögerkurs

niddagen.

anorclna en lägerkurs

Ansiktena hos de tävlande sken ock
så rrpp och många goda resultat kunde
noterås i skjutmomenten. De bästa re

klass

A

segrade Lcnnart
Larsson på 29 poäng, Äke Dandanell på
ancl.ra

plats med samma resultat. Tredje

platscn belades

av veteranen Herbelt

l(åbcrg på 28 poäng. Nykomlingen

i

driftvärnet Sture Tallqvist på fjärde
plats även han på 28 poäng. Sture .v'rsacle sin klass redan från början och komrrler säkeft att finnas
tävlingar.

i

toppen vid

a1la

I klass B segrade stl förbandschefen
Tage Wallqvist på 34 poäng. Skytteintresserade Sven Erik Lundahl på andra
prats nrefl JJ poång. Litrl 6-onl:tn som
är rrte efter Ltrndahls skclp fick nöi.r sig
ned 30 poäng.
I k-pistklassen tog Gösta Nätfalk hem
segern på 34 poäng. Gunaar Merkdn
fick 33 och Olle Karlsson 32 poäng.

INGE N

clcn

och ösregn. Vid starten kl q spratk
nolntäcket upp och en efterlängtad sol
sken från en klarblå himmel hela för-

I

Striimsholnt.

DEN ÄRLIGEN ÅTERKOMMANDE -

UTMARKET5E

srltaten:

leppe fich god uåru\ pti cliursjulehtrser i

I

l/5-I8/5
Fobcl

i

för

1968

i

FFV Criftvörn
Kiellviken

Älrsborg" io har åragit .i8 .tr
för personal ur

fliV driftviirn 1968.

I(ursen förläggs
- i likhet med 1964
och 1966 års lägerkurser för FFV ov
till llclluiben i norra Bohusläns skär
giird den ll 18 maj 1968.

ehtör Gunnar Lleinter, eftertrttEslzil östlund, nn pensionerrtts.
Byrådirel<tör Heinter lzomnter nirnust
lrdn RF I{ (Karlsborg).
Byrticlit

tier

Antal elcvplatser är beråkrat till rlax.
130.

Likson.i vicl FFV tidigare Kjcllviken
l<ulser får dvman som så önskar med-

trga hlrstru och barn mot betalning
lamiljcnedlems kost och

Inryckning
r6.30.

Utlyckning

t

av

1ogi.

l/5 [lördag] före kl.

l8/5

(1ördag)

på

mor-

goncn.

Ovanstående meddelas som orientering.

Almälan till hursen komner att
fordras senare.

1n

Katnrer Bengt Holntquist, sor11 tidigare
haft nlotsrtlrande belattnillg l)id Statens
Vårdanstab, Venngarn.

l3

GVA - vARD EN MAssA?

Inst.rrlncntnrässan, IM,67, hötts I
Stockholn på Storängsbotten 6- l2 nov.

I

mässan deltog 78,1 utställare fördciaclc

1 i l2l r ontrrr. Un,l, r J. 7 ,l"g rr r.räs
s:'n v lr,le .rlil'n;r,lc, ll.!81 be!ö1.:-

liirutsiittningar. Instl rurenter iDgen Ir
ofte av specieli natur och dessutonr
l<riivs snabba utryckninga| fijr att jnte
Pr-odtrktionen skall strjras undcr längrc
t1(1.

1e. För

att få konrrna in på trtstäliningsonrådet nåste rran på något sätt kun-

InstrLlnrcntlcvcrantörcf nå slutligen brot
tas rrred investefingsproblen lör att li1a

na styrk0 sitt intrcsse av tnätinstrtlmcnt
onrråclet, vill<et bctyclde att de fiesta bc
siikarna var tekr-liskt fackinriktade
IJK stöclcle oss på ett ltmärkt sätt vt(l

fa sin sefvice, vilket naturligtvis rredför
en för-dyring av produktelna och clctta

rtlornningcn av nlontern, sont på

så

f

iirsvår-ar marknaclsf öringr:n.

|

' r.llt'i
lilalt konstatcla ätt en betydande del av

sätt inte bara blev trevlig att sc på utan
åven lrade PR-ll]ässiga förtjainster. N,Ion

clessa

tcr

lcsurser frjr att få hjälp mccl clc trnclcrhå1ls och ser-!iccproblcm, som dc annats måst sijka bcrrzistra siä1va.
Att söka lrtröna onrfåttningen av clel
tir intresse var en av an)eclningar-na till
r-VA . ,l(1,1g. 1,lr ' Tr.. r.rrrorrr r.i.. rn.
Dct finns också anclra skäl. Vi bchover
bura sc oss onl<ring på vår irrbetsplats.

r .kil,le .iq rr:lrkart f.år .le

övrig

r

utställarnas nlontrar gcnom den stora
loterandc handen mecl instl Llluent i, sol'l
drog blicken till sig, och vars syrnbolik

jnstrunentLrnderhåll lickmårgur

att

clra på snilbanclcn.
Intrcsset var m1'ckct stort. C:a 800
broschl,rcr och c:a 300 svarskort läm
naclcs 1rt. Dcssutonr hade vi enskilcla
sanrtal av informativ natur- nrecl ca 600
personer, i cleras ceenskap av företags,
leclare, forsl<arc, 1ärar c, ingenjörer av
olika kategorier, samt av tekniker i allmänhet.

Vi kan konstatel-a att en stor clel av
dct svcnska näringslivet var reprcscn
'nr
't, oclt e t iivcr I'...öLcr'e frå !ir;'
norcliska grannliinclcr var intresserade
av rrnderhå11sfrågor.
Intr-essenternå kan uppclclas i tre katcgorier:
Statliga och civjla verk och institutio
ner, statlig och civil industri salnt instrlr
lnentleverantörcr.

Den första kategorin har ser-viceproblem på i stort sarrrra typ av objekt
sorl CVA: s instl rllncntorganisation iclag
ledan arbetar necl. Att inryrnma scrvice
åt clessa i CVA:s verl<sanhct sku1lc
clärför inte vålla tekniska ploblem i stör-

re utstriickning.
Indrrstlin arbetar uncler

I'j; llr :l\e.rr r t. r',i'iontrl. kr"n,,

rlyrbara utrustningar för olika ändamå1.
Detta är i och för sig intc säiskilt lnäriivärdigt, vi behiivcr utrustningarna fiir
att rivcr huvucl tagct klara av våfd arl.c. , ,,',:fil- Dor ,ji.ll;o, liorp i rrr
clct ofta hiintlcr att ingen arbetal nred

r"f,r.tningen. l{eliggr'r'g.r i- ..1 t.å lae
vissa fall och följaktligcn finns 1cc1ig

i

ancira

rnnovalron,
Fn av dessa r-esurser är'

vår

ir'lstru-

nrcntrrnclerhållsorganlsation.

fl1tu clenna fungcrar lcrlogörs för på annan
plats]. Vår produkt scfvicc - :ir cii

rel(t anpassningsbalr [ör' konsrrmtion av
de näunda tre intlessekategofierna.
CVA sonr nrarknadsförare av instrrr
lnentsrrvicc åt clcn statliga och civila
scktoln :il ctt typcxcmpcl på innovation.
Viirt arbctc har jtr hittills huvuclsakligen valit il-Iril(tat lnot försväret, Drrl'l
iivergårgen till Fiirsvai ets Fabriksverk
hilr n11 öppnat en ruöjlighct att kLrnne
bcarbeta en ny nrarknacl.

l-n

mar

iir

knadstrndcrsiikning

därfiir-

ph sin p1ats. CVÄ:s cleltagancie son utst:illafc på Instrultrentmässel får-ses son-r

ctt lecl i den marknadsanalys

sorr.t skall

gc beslrrtsunclerlag för erforderliga

stä11-

ningstagancien i ckononriska oc'h organisatoriska frzigor.

Dr crfarrnheter vi hittills riint av ln
strluncntlrässan har mecl önskviircl q,cllighct 1lrotiverat en expansion av vår 1r1strumcntundcrhålisorgaDisätion. Föi att
kunna expandera r"äcker clet inte nre(l

:
'tt ri b'. '-iille- n.s,rfl\ o\l \k-\r
sanrma ordålag talar oo vad vi kan och
hur bra vi är. Vi rråstc allticl vara bcatt verkligen visa cletta. Dct racker inte att mccl cn cnstal<a sä1iåtgärd
åstadkonrma cn iikning av arbetsvoly

liapacitet.
Franrtiden är allticl osäkcr. Intc minst
har cliskussioncn kring clc ccntrala verk-

reclcla

stäclclnas vaLa c11cr icke vara visot clet-

mcn. Arbctsuppgifterna måste klaras av

tlr. Inclrn Larnen för tryggliet ianställ
ning och ftrll sysselsiittning nråste aven
.lo t nlt e\onorri.l : r"t'.1 t,:n I'e. l r
'.
Irrorr Iöretagsekononrin håvclas att ctt
'ri.r
rrlletr
irrqr._
t -'r'r 'r'. 1Är rrr..l vil-r
annat värde än rcalisationsv2irdet. Förutsättningcn för cn vinstgivancle för-e| ".',.1i ilr ii l ,r, r f:' rr. onrl ' ncL:u
nolla och matcriclla resursef ått tillgå

..-r

oc-h

hclt

tre liategorier är positivt intresse

ffde nv att eventuellt ltnyttja CVA:s

Detta l<allas necL clagcns moclcor cl för

-

kanske

viktigast vilia

oclr för

;.rt lrr.ry'"n rll.i.i ir nJi,l t)ä-i liggcdcn verldiga försäljningen. Det är dct

ekononisl<a och kvalitativa rcsrrltatct av
r.åra ansträngningar sonr riiknas.

Inget förctag är perfekt. Det lrnns
.tr i
rinB:rr - r gö .' Ll

rllri.l lilr\i.
vrri

är-

!notsatsen

till innovirtion.

CVAlur

Err rrrr-

ningsfull företagspolitik år nre.llct. Bästa
el<ononiska r-esnltat är vårt

är värd en

mål CVA

nrässa.

L

måga til1 nytänkancle och r-vskapande.

Monter 423:

'l.a

god lund (bolzstauligcn tttlat

)

Itr..j,J/irr!

tnetl il:rtrlui1ent.

KONTORSNYHET
Inonr nornalickontoret, 370 itar in
stallerats cn magnctbandsskrivnraskin
N4T 72 Nlaskinel anläncls huvtclsakligen lör s h rccligeringsskrivning i sanrband med Iramställning av reservdcls
Itatalogcr, unclcrhå1lsföreskrifter etc.
Frijknarna lngela Bcngtsson och l\{ari\r,n Z.'tnrb,,q l:r .lrqr "l11 l1 l1'1,,,t
lnaskincn.

lrlNl \ll' 71 1, .r. r
"r , el. L n :\.-rluraskiusenhct, sorrr vid beltov ken anvJnclas separat soit villien slirivrraskin
son irclst, deis cn speciell magrletbanclscnhet. Banclenhctcn Itar två ntagnet-

i'i:r'.:i:

:,

ban(lstationer 1öf I egistr-ering och av
spclning av text. Den lagrade informationcn ät' laitt tiilgär-rglig och clen auto-

,'rrt.J,: rrt,,.ifr.lra.rigl elen rir lq,q

rrL-

ken/sehtrncl.

Vicl

redigcringsskrivning registreras

\1 i. l.,,g ntr...l.l.I i l.o.llo|||l I å

rr LrnJrr . rrt..ll,..-l

.o

rr

vt1

kon, r-l'tct

skrivs ut. Dct är myckct enkelt att korric,.r e l icl ,ltigr ne.l'l:g: oL'er.rlri.el

Mari Ann Zetterberg

at

tryclter bara nccl backslagstangcnten
och fyllcr i det liorrekta tecknet ovan
på clct gantla, som clå helt raderas ut
på bändct. Konceptet skickas sedan till
författ|rcn lör rättning i vanlig ord-

rranuskriptet, stoppär hon den åutorna

ning.

Iegjstrclas även på det nyå ]11ågnctban-

När konceptet så komnrer tillbak.r till
skrivccntralen, veclerbörligcn granskat,
plocl<al opcl atriseo fran utotsvaranclc

det, som alitså korrmer att innchål1a
der serrastc, korlckta ver sionen.
Procedurcn kan, orr så behövs, rrpptepas llera gånger, till dess fijrfattaren
bl:r n ij.l F:;r ra-je n1 r.r.krilr l-c'rörer
h;.rr i I rircip lrarr kor. cl,trrrlä ,le gjor"
da korrigeringalna. Genom ått MT 72

'rrg.rell).ir Il, n Inr " ..d rn rr r,[.rr, n
iUr^ r'rri:kt r\liv.' l ((\tcn på nJ r
rrre.l .'rr .lg IeS,rrc:ng fa Inlgnel
bancl nunrnrer tr'å. På clc ställen, där {ör-

fåttarcn gjort änclringar cller tillägg i

\/I

tlir en

da

skriutlluskitletl.

lri

på

ri'l.i rr.krifl.n .,i' i1ll... i korrigeringarna fiir hand. Denna rnanuella ttskrift

h:rr'

. l

trrrorn.

ti.k

CVA, sonl beliirskar dcn nya databandkar förlåttaren vidarc göra långa tillägg
itextcn, utan att den fastställda höger
nrarginalcn bryts vid clen automatiska
utskriftcn.
lllter anväodanclet arkiverar skrivcentralen dc olika magnctbanden för
flanticla bruk- Tack vare rcdige,rrngs
nröjlighcter-r hat en text lätt rnoclilieras

vid ett senarc tillfälle för ett liknande
iinclarniil, utan att hela ritsktiftcn lörclcnsl<rrll måste göras ot,tr-

Inärginaljustcring,

S.

GR,ATULERAR.

O. I lulnst rötn

A\/LTDNA

CVA
60 år

21/l
l:l/2
22l2

Johannes Norgr-en
Sven Gustafsson

avd s03
61.1

Thure Holnclvist

8r0

50 år

2,/l Lennalt l}iksson
5tl Nils Grrstavsson
l0tl Sigurd Nilattsson
31/ I Nils Fransson
2/2 WilheLn l-iljehanmar
7i2 Andels I laninrarstt'dt
8t2 Anclers Jansson

avd 200

ll0

721

Tage Olsson

200
2s3
200
290
380
200

Sigvard Norgr en

491

19,'2 Ella östlin

22i2

l5/3

2313 Pcr Sjölin

3113 Nils Gustav

59,+

6l6

Johansson

UHF

ou or

2311 Nils

Johansson

dvd 412

50 år

23/3 Allan Genbergcr

Gö.sra

Karl

Illing

Kontorister Svcn Göstå l(ling

1l

avlecl

clen 14 clccenrber 1967. IIan vär föcld i
Arboga clen l7 juni 1908 och har varit

aVA rn.ri.ll, .,,ler derr I 'el'ru:ri
lo lC. T'r,ler .r.l rc ,1, l, r ..r ,irr an.räll-

ningsticl hår hån tjiinstgjort inom eko-

rvd

411

este

rmurh

Dcn 28 novcmber 1967 avlcd l(ar.l
Gottfiid Valdenar Westcrmark. Han
var födcl clen l0 nar.s l9l I i Norsjö försrrrrline. V:jst-r'lr^1err, lin. Dcn 2 j"nrr
ari 1963 börjadc han sin anställning

sorrr

städarc vicl CVA.

nomiavclclningen.

t)

PENSIONARER \/ID CVA

VETERANER
20 år vid

Dcn I novenrber 1967 avtackades

plåtslagare Ernst Ilarald Friclh på sedvanligt sätt nctl kaffe och tårta på Gyl

1967

avd 360

Egordt ,\ndersson

(rcn I lpril
'rl,en. ll rn rö,l,lr.
1905 i Torpa försanrling, Kungsör, och

lnne

CVA

Ll

Fritz Andersson
Harry Andersson

,191

Sune Andersson

200

122

vid CVA 1952. FIan har valir . n llrr.'tåerrdc qrc.irl..t på nirnirtg

I(arl-Arvid Anidsson
62,1

av llarrrriir.

Arne Bergströn
John Björk
Wega Bodin

200

anställdes

lltanfiir clet ordinarie arbetet är

Karl-(iunnar

han

hiind sour folkparkssångare och rcvyärtist. överingeniör L.-H. Larssol, verkstadsingeniör N. Henricson, FCPF:s
ordförirnde Ingvar Joi-ransson och verk
Lnästar

e Tagc WalLqvist hyllade honom

mcclverkåt

till

han-r,r

ater.

Ia ,l.tta t;rcl..rde l ri.lh tir upprakt'
ningen. Han påpekacle, att man anmärkt

951
46.1

Karlinge llklund
Ericsson

272
992

Carl Eriksson

200

Lars-Göran Eriksson

llt

Petrus Eriksson

310

Torsten Ericsson

385

Nils Falck

370

Elof Fransson

850
641
231
491

Sune Filmberg

framgångsrika resultat.

Det glacla humörct har unclerlättat arbetet för båcle honon själv och arbets-

121

Katl Henrik Davidsson
Fritz

ned tal och blonmor. Härvid lranrhölls
att llrnst Fricll.r allticl varit positiv och

Berggren

Ingvar Gustavsson
Gunnar Hågströnl

Ernst Haralcl Fridh.
på honon.r att han

Henry Hedberg

tittar efter flickor,

när de går förbi, men det beror endåst
på att sinnet är yngre ån åldern.

Sven-Olof Holmström

953
992

Ejnar IJöglund

Älex

Jonsson

281

Ingvar Karlbom

200

Allan

Carlsson
Thore Carlsson

641

Torvid Karlsson

200
756

23t

Jan Änders Kållberg
Oscar l,arsson

t10

Vilhclm Liljehamnar

253

Stig Linclgren

61,1

Ilertel

Lönr1

Lars Lööv
Gunnar Molancler
Sten Molin
Roll Norgrcn

130
281
,180

273

Karl-Edk Norlander

257

Ästrid Nystedt

Kurt

681

49?
616

Persson

Sune Pettersson
FIelge Rasthnan
Ra8na. Stolt

-130

970

Sigfrid Törrkvist

380

John Wirsclius

780
213

Nanry Westerlund
Olof Äberg
llnrst Österberg

{t22

504

Gustaf östling

810
990

Signe östling

"Blötis" .lolnnssan blonunar oclt let nrctl Littar Eduartlssotr'

SEMESTERRAPPORT
så när necl min franNice, men clet är unclerbart att få
Lon rr.r hcm igen o. r s)ippa tänka innan

Det gick något

Karl Einar Eclvardsson, en
g'rJ . clr vit:rl lngl lg 1,å 63 cr Pen'i
r .'rLI(, c ter 24 rr. tjänrr. l94l böri r.lc hän vid FF:s verkstad i Lllvsunda
och flyttadc till CVA 19'15. Uncler he1a clenna tid har han mecl stort intresse
ägnat sig åt svetsar-yrkct. Kamraterna

CVA cftcr crr liten enkel
fest varvicl förctagcts tack franfördcs
av övcr iugcnjör I-ar-s-Harry Larsson.
Ilan fick också tack och blonmor lrån
fackföreningen, arbctschefer och kam
rater. Även lnässför eningen, vars styrelse han tillhört i många år, hyllade ho-

DEFINITION:

rlppskattar honom hijgt. Einat Eclvards-

nonr rättmätigt.

späde för ått tjäna en hacka.

TACK

o Till

Svetsaren

a Ett varmt tack för all vänlig hågkolnst och storslagna qrpvaktning på
r.r.rln

Erilz Perssott

o

För blomn.ror, gåvor och vänligt deltagande uncler min nakes, I{arry Eric
sons sjukdomstid, för biomrnor och tal
vid hans bår, tackar jag vamrt ocl-r in-

16

siti

befä1 och arbetskanratcr på rrro-

Ericsoll

ska

i

r]ån talar.

Järnhandlare

-

person

c Ett hjärtligt tack för

son säljer

en

blornmor ocir

torscktionen ber jag härmecl få framföra ett varmt tack för gott sämarbete unrlcr rrrin cn'tällrringsli,r -rn t lör unp-

den fina avskedsgåvan som jag fick nar
jag slutade min anställning vid CVA.

blonnor och prescnter
då jag avgick med pension. Iljärtligt
tåckl
Carl Frörlin
a Hjärtligt tack för den fina avskedsgåvan, jag fick, då jag slutade min an-

a

v:rktningen med

högtidsdag.

nexligt

son läDrnåde

ställning vid CVA.

Irene Erilesson

BeniI Karlsson
ärtligt
tackl
Hj
Bengt Gustausson
VaPen

o Till

chefer och arbetskamrater ber
j.rg lå fr.rmlörc nr'tt hiädligr tack för
uppvaktningen, då jag slutade.
Ernst Fridlt

TRYCK PÅ GASPEDATEN . . .

Forts. {rån sid. 5.

Till FOA ansluter

över mycket lång tid.

även de internationella likaranstalterna
varigenor)r

en

inr ernar

ioncll lnk.1vlninq

crhå11s.

Trafikoffren är där som här skrämmande många, och man söker nya forrner

för stävjande av trafikdöden. På sistone
har man enligt en amerikansk tidskrift
kommit på id6n att använda ganla äl-

Fromtido utveckling

Genom

Även i Amerika brottas man med stora problem när det gäller biltrafiken.

att

underhållsorganisationen
för telctckniska mätinstrument numera
är i krrfr inorr flygvapnet, och att ar-

m6ns och rnarinens anslutning

till

sam-

nra organisation beräknas komma till
stånd rrnder 1968, har en viktig hörnlrclare i den alln'änn.r slniv.rn att höiå
kvaiitdn på vårt arbete uppnåtts.

Underhållsorganisationen är mecl

sina

resurscr då främst personella
n,.l' rrtlrr'tringsrä.s'ga - unik i Sveri
gc. Mot denna bakgrund får den civila
industrjns intresse ätt utnyttia denna
många

organisation en naturlig förklaring. För
att spri,la yrterligrre känneJom om våra rnöiligheter att aktivt hjälpa industrin
och övriga statliga verk n.red underhåll
och kalibrering av deras instrumentre.Lrr'.er,leltog CVA i instrrlrentLrtställ
ningcn IM7.
Erfarenheterna från denna utställning
gcr oss anledning att förvänta en markant ökning av antalet civila kunde,r som
utnyttiar CVA instrumentunderhållsoreani.ation. Dctta släller o5c inlör en
mängcL nya problem då industrin nor-

rnalt kräver mycket korta leveranstider.
Dessa problem kan säkert lösas.

skade psal,mer och religiösa tänkespråk
i trafikpropagandan. Dessa trycks i srrå
behändiga broschyrer, sorr-r delas ut till
förarna.

Titeln lyder: "Sjung
deras:

" Den breda viigen tir glädierc uäg"
Vid 80 kn.r/tin.r. sjunges:
"En lrtimling iir jag här på iorden,
nren himlen uAnt(rr n.ir iag dötl tir
.

uorden".

Okas faften

\/AG!

När Ni iäser detta har en landskanp
J!gjorrs, orn r ilken hiort so'n Biorl sin

I
en match mellan Gnesta
entr6 på CVA.

skrivande stuncl pågår

[Mölnbo],

Slottsi<ogsvallen IGöteborgJ och Bofors,
alla kända lag, oln vem son-r skall gå vi-

clare

till

Arboga. Kämparna är

föclda

onkring I966 (åtminstone den från
lr4ö)nbol ocl.r alla är s k spetshjortar
d v s kan leka n.red flickorna utar.r följ
der. Men han, sotr nu är den lycklige

Jepper, växer väi

till

sig på CVA:s

granna gröna gröda och kot'ntler att väl
sköte oDr sinc ilickor så utt 1969 l'ör vi
kunna få en klar til1ökning av fanriljen

Hjort.

100

kn/tim bör

man

"Nirntare Gud till Dig" ,

och vid 120 krn/tim.:
"När siiilarna samlas i himlen i lzuäll
så slzall min r,ara en utau dem".
Slutligen, vid 150 km:s hastigl.ret, anbe
falles:
"

Herre

jag honmrer snart"

.

Melocli Tomtebrus

JAG FI'R.STÅR. TNTE!
Bergtrollet hqr fått insöndqre
om qlt del på visso håll på
CVA iqlos svårbegripligo fockord och "swenglish", som endost invigdo kqn förstå.
l{edaktör Bergtrolll
Ger det verkligen ner förtroende, om
ttran uttrycker sig dunkelt och frarnför
allt tillkrånglat? Ja kanske när det gäl-

ler politik rllen inte teknik. Konstlade
uttryckssätt förekommer även på CVA.
Nedanstående exempel är inte från vårt
vF't_

HJOR.T PÅ

till

sjunga:

Stig Hcfize

AVD. ''PORR''
Bevekande kvinnoröst i vaktstugans
tel. Tid för "10 i topp":
"Kan du inte sätta på direkt"?
Vakthavande: "Nej vet du vacll Lite
fin är man väl utav sej"l
Sann berättelse ur livetl

clessa psalmer

när du kör din bil".
Vid en fart av 65 krr/tim. rekommen

-p.

fvnFh

är tvnieL'

. . . Man giorde diirlör tlen ansatsen, atr

nan uil antog

re sero delsf örbrubningen
uara Poissonfördelad, mer cliir parame-

tenl i Poissons lördelning sjiilv uat en
stoådsrisL uariabel. Man postulerude
ntetl antlra ord en a priori f&delning lör
denna paranteter.

TiJskriften InJrrstriell Teknik påpe
kar, att även landet i väster kan ha
språksvårigheter med fackfolk.
..

.

En rörmobare väntle sig

som åstadkonmer differentiering och
variation vid ornplacering av arbetskraft till andra funktioner".

och bra.

.11)11

Aha nan anser att "vi nåste se till
att de som byter arbete får yrken, som
Passar clenr".

För övrigt. Vad betyder:

logistik,

fåcilitet, clmulation, population, redunclans och inptrt? Jag tycker det låter
abo:rinabclt.
S pråbsilare.

la Jet är något rtt tänkc på. Berg
trollet har saxat följande ur en rapport
lrån fil kand Lennart Pa1m, FOA. Den
är sakligt helt riktig och fulländad, nen
vilken vanlig nänniska förstår det?

en

till att rensa rör med.
Han hade funnit att det uar effeletiut
dnuäncla saksyra

......

till

prcrningsanstafu i Washhgton
och lörhörde sig om det rar sbadligt att

stfilig

"Samhäliet nåste initiera åtgärcler av
tillräckligt mångfacctterad karaktär,

???? ?

-..

P

rounings anst aben st arutle :

"

Elfelztiuiteten au sabsyta

b

odisbu-

tnbel, nen de hloruåtesyrade salterna ar
olörcnlig,t ned utetnllisk per]nanens

Rörntoharen shrcv och suarade att
htm var glad att anstdben tlcbte att s)tran uar bra. Prouningsattstaltet suarad.e
litet aLlarnerat: "Vi ban inte ta ansuarct föt bildandet au toroxida derivat uid
sabsyreanuändning och föreslår annan
procedur".
Rörmolzaren ua.r gldd att höra att anstaben fortfarande rtar av sa.mma n1e

tting som han.

Då explorlerade Washington oclt
shrev: " Anutind för heluete inte sabsyra, clen fråter upp rören".

LINDQ\/ISTS I(ONTORSMOBLER

