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NY ROBOT VID CVA
Sour bjlden visar börjar våpenpersonalen se ganska sliten ut, lnen det skulle
ha varit värre om de personligen skulle
sändas upp flera gånger dagligen rrecl

katapultstol. Inom kort kommer CVA
att skj ta rrpp originalkatapnltstolar och
ilenna nränskliga robot kommer att
rjän.tgör; \or. lestpilot. lhr lrrr tyvJrr
bara korttidsanstäl1ning.

Tyste lacob Dutnmie utuärderar

film.

(O]lrslags lti I deri:
VÅREN AR KOMMEN I VÅR KRETs.
Matianne Zachrisson grdnsl?M iegati,et
tiII ett t'ölstorat bretshort.
Se mitttrppslaget.
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Johtutssort och ilgeniör

Henry Jerslty 1)istr ptldl11tt
Arne Erilzsson (ltbora
toriet
(
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Mats Ilasttrcl

clrerkstaden), och

Len11.Lit

Grstausson ( ntotoruerbstdtlen) l'Ln an nlodetfl ict

ntotor tu uppbyggd.
Montörctr

Attu'

Biuull

skruuur lugnt uiclareSe uitlrtre ont pryo sitlan

5.

UR. CVA-CHEFENS DAGBOK
Verkstadslokalen i T I, södra delen,
iorclningstälid för motor typ RMg.

Nagra ncdslitnr och i Lrnderhall
r o la'tbiiar oclr per.onlc.tbilar har

i6
..

f. d. utryurme i
och bl. a. försetts

I(onttollavdelningens

T V har orrbyggts
rreil dubbla störningsskyclclancle plåt
dy- väggar. I lokalen ska{l arbeten med in

lrt

{r

nrålats.

. N{essieurs Ilubert Dejardin

l8

...

ågo,r

och

Jean Ducos från firlna Turbonreca
i Bordes, Franklike, byrådirektör

maste Iär'dig.

motor RM9.

i T IV

förc
och anvisningar för

sammantrzidets början fick bc
sökarna infornåtion om CVA verksalnllet.

skyclcisarbetct

vicl försvarets arbetsplatser".

Arboga hernvärnschef ingenjör Nils
Engelbert, för diskussion av iremvärnsfi

Ai<erblom och
Jakobsson från

L. Ägrup, FF/MO, och ingenjör L.
Ekberg, SAAB/1,, för sanrmanträde
gällande tekniska frågor betråffancle

2 ionuori

..

r1s

haL oLrkonst
lLrcrats och inställationen är i clct nrir-

Besök crv...
.

l\

ektör

FFD/TUK.

..

aröcl strålning utföras.

Vcntilationen

Tckniska avdelningens utrymmen

OveringeDjör
byr åclir

bvtts.

T VI undervåning har

februori

.

.

ionucri
rcprcscntanter

.

7 februori
.. FFV konstruktionskonior schclcr,
son fick presentation och visning
CVA.

2l

...

av

februori
l(äf irrg-Arbrrgr Tckni.kr Förcnirrt.

för

tlrsmötesförhandlingar och strr

diebesök

{rån SNERI, Paris,
Dccca, TALAB, FF/ELP och FF/

INI( för

samnanträde beträffancle
svctskontroll, installation och nodi
fiering av radarmateriel.
23 jonuori
... överingenjör B. Strömberg ocl.r by-

råJirekrö'

O. Webiörn, Ff ET.P,

samt byråctrircktör

K. G. Andersson,

|F/ELS, för att diskutera kontroll
bcre.lrrinS vi.l rn.k rlln'ng in,' l
elektronrörsonlrådet.

30-31 ionuori
.. . Yrkesinspektör G. Sanclahl, Yrkesinspektionen, byrådircktör

och

I

L

byråingcnjör B.

I.

Rudrn

öhiin

från

Sprängämncsinspektionen.

februori

. IrI\/

kontrollchefer, som lick infor
metion orn och visning av CVA.
5 februori
. . . Byrdchef Urban Rosenblad, Fst, och
blrrdir. To"e ö.tencron. FCAN. löt
att diskutera nya utgåvan av "llåcl
..

En stttrh Arboga )eprese]1tatiolr oid FCTF:s rnöte i Stoclzholms Folhets hLLs. Friinst
til! uänster: öuetste Erilz Bodin. Rntlen bahon från viinstet: Ribsddgs an OIle Gö'
ralrsson, fötudbdre Bi4er I'lagho , ingeniör Arne Norberg, ordlorunde lnguat lo
Iznssan, ingenitu Erilz Ilentet,lu Lillie lgllell, ingeniör Cunnor F-ried.
'13
..

febluqri

,

22

l(on!ofspersonal

från lrli/lll-l' fiir

sttdiebesök.
rp'rrpcpnf.

nfpr

från FortF, FS

rran, Arboga, r-ektor Äke Bergströnr
lrå'l Arl.,,8i Tckniska Slola, övc''

och

FF./ELB, som isambancl mecl sarl-

,ngerjör Akc Thor'rin otlr blrcdilekrör Crrl GustaI Sand.rhl, ffV
llK, fär alt diskrrter.r lrke'.kolrn
samt kontraktsfrågor nl. m., sorn
gäller melhn KfF och KFUltl be

nranträcie beträffandc projelct lrunny fick infor m:rtion om CVl\ verksanrhet-

l5 februqri
... överclirektör
HK,

sort-t

Folke Skogluncl, ir|V/
sammanträffacle nrcd verk-

stadsledningen
tionschefer

och flcrtalet

sek-

träffande elevhernmet.

t4

för en diskussions- ocl-i

Flygd

'15

hte

begr'.irrs.rr sig.

mqrS

dir'.

frågestund.

OMö] LIG A TR,4N.SPOItTER
Niir det grillcr utt l::.illa låtld lutr CVA

februori
L rcktor Brol Cr.srals'on
skul
.ty. clcen. ,'rLlför.rr,le Tore".h
W. Ek

l.

relitör Ä. LinJ,lvist ,',h byrå.
Ägrrrl', FF VO. iör telni'l.r

diskussioner gällandc RM 9 m. m.
mqrs
FFV konsult, bergsingenjör Bo Eng,
[ör rlt utredJ iörLrtsättningaIrra fö'

en elfektivisering av
sanrheten inonr FFV.

inkijpsverL-

industrin. Änledningen till denna fria
l<apacitet, som t. o. r'n. tvingar producenterna att göta personella nedskätningar beror på att civila order inte flö-

dat till.

Allt detta innebär inte direkt någon
ökning på försvarets förvaltnings- och
rrnderhållssida, då vi idag inte vet vilka
anslag vi kommer att få atbetå trted.
llationaliseringsprogramnret tnåste fortga.

Gldd informationsbuartett. FCTF:s Arboga otdlörande Birget Åhlin' FCTF:s förbundsordlörande Stig Melin, statssehreterare Suen-Görutt Olhcde
.Stig

,

genetallöitnant

Sylrrergrel.

Lietr'ällande TELUB erkände .ratssekr-eter-aren, att beträflande storleksordningen föte1åg en felprognos i "Fatus

till ett infor-

mqlionsmöle med estrqddiskussion om de försvorsulredningor, som pågår.
Aven om mölel vqr klorlöggonde i mångo frågor, frqmkom inle så mycket
nytt. Från regeringens och ulredqrnos sido giordes dock försökringor, otl mqn
i mycket stor utströckning tillvorotog de enskildq liänstemönnens inlressen.

clagsman Olle Göransson, och från Flyg-

förvåltningen, flygöverdirektör Lars
Brising samt tekniske direktören Per Julander. Arboga var också starkt representerat. Främst bland dessa var verkstrdsdirek tör Anders Högfeldt, byrå
chefen Karl Hultman och överste Einar
Bodin.

rektör foll<e Skogluncl 1966 års verkstadsutr:eclning och .lepartenentsrådet
Ä1f Rcsarc \'lilitära tjänstgöringsåtciersrrtrc,hringen. Dcsca rrtredn:n8al är itr
l<ärda.

lfter er kort ;raus började en estrar.ldiskussion mcllan inledarna och ornbudsrränncl vid FCTF Rune I-arsson,
Sölve Gralath och Kurt Jansson. Dc
huvrrclärrnen, som behandlades var

:

bef oldr ingsmöjligheter,

trygghet,

inledningsanförandet nämnde herr
\4elin, att den enskilde försvarstjänste-

lltredniDgarnå,
per:sonalpolitik.
Dcn fiirsta clclen trehancllade

a. rned trygghet i anställningen, trivs'rr)t .rbete och en god arbetsnriliö.

sak clen civila personalens nöjligheter
ått besätta högre förvaltningstiänster'
General \Måhlin påpekade, att av 54
l'ögr e (lrclstiän.tef i föt.vcrslörvaltning
arna, var endast 4 exklusivt militära.

I

mannen är betydelsefull i ett effektivt
sköra. med en
försvar', vrrför hon
"kall
god per sonalpolitik. Denna främjas bl.

i

huvud

rades: Generallöjtnant Stig Synnerg-en öB:s lör'svrrsulredninS lrån 1965.
generalmajor Sten Wåhlin Försvarets

Alla övriga kan också besättas av civila.
Att s,1 inte skett på alla platser tordc
l)crn på rlt livalil cerade kandidatel intc funnits.
I fråga orr trygghct förnekades att
tlet för'elåg risk för att vissa delar av
försvarsindustrjn skulle nediäggas Det
lrcr rvirrnnr \isdr sig att den hävdat sig
rnct rrtliiodsk konkurrens. Resur setna
har varit sådana, att alla beställningar,
sour planerats inte kunnat läggas trt
L:iget haf nrr ändrats så att ytterligare
237 milioner i tidigare beslutade be-

n-ratelielförvaltningsutredning, öveldi-

ställningar kan läggas

Statssekreterare Sven-Göran Olhede
talade här'efter om "Försvar och eko-

nomi" och började ned en återblick
rv de händelser utomlands, som åstadkommit åtstramning av vår finanspolitik och sedan utvecklats till en massa
srrrrktrrr'r':rtionaliseringar. Dessir är i
många fall ännu bara utredningar, sonl
:innu inte slutbehandlats och beslutats.
Fyra av clessa utredningar presente-

ningen, som gick

liirde.

FCTF hqde den 29 jonuori inbiudit medlemmor och inlresserqde

När förbundsordföranden Stig Melin
FCTF öppnade konferensen i Stockhoilms förnäma Folkets Hus, hade ett
70C--tal åhöråre infunnit sig. Utöver deL)allörerna nrärkte. bland åhiirarna rik.-

till

den bekanta uniformsbeställtill Portugal, var att
ett klart lågbud hade inkommit från ett

ningen

EFTAland, som inte kunde förbigås,
oru Svcrige utan friktioner skall kunna
få andra utlandsbeställningåx av stort

Givil fiänsrerrrctn
i frcrrntidcr försvcrr

i

Utredningorno
Några nya tolkningar av cle fyra olika utredningarna än vad som är känt i
dagstidningarna framkom inte. Anled

ut pi elektronik-

beräkningar. östersuncisverkstaden ligger fortfarande under utredning och tillkomrler först om vcrkiligt behov föreligger.

C\/V:s redläggning komner ått
slrrtas rrrr

i

be-

vårriksdagen. rrrer det görcs

allvariiga ansträngningar:

för att

skaffa

andra arbetsuppgifter till verkstaden.
Diskussionen berörde också namnet
Försvarets Fabriksverk, som inte klart
karal<täriserar dess fullständiga verksamhet. Frågan ansågs i vissa fall ova
seotlig, rren det är fel. Ur PR-synpunkt,
har den stor betydelse. Något beslut {öreligger inte.

Personolpolitik

En halv niljon kr. har anslagits till

omskolning av personal. Det är dock
av rnycket stor vikt, att denna sker i
fullt samråd ned Arbetsnarknadsstyrclscn, så att personål tillföres vrken,
son verkligen är efterfrågade.

I slutskedet behandlades också frågan
onr FFV:s s. k. personalbank, en arbets
1önnedling inom hela koncernen. Den

inncbäl ått friställes personal vid ett av
l<oncernens företag, skall undersökning
gijras, ot,t-r denna kan erbjudas annan
anställning på annat äv FFV:s företag.
Id€n ansågs mycket god och föreslogs,
irtt lrlnkcn:kulle orrrfatta hela försr,o-

ret. Dctta anses inte omöjligt.
Statssekreterare Olhede avslutade
sammankomsten nred att tacka FCTF
för det goda initiativet att sprida erforderlig information till vidale kretsar.

Ilan sanrmanfattade allt nred en försäkran oir att det inte råder principiella
motsättningar ltan det är bara praktiska 1ösningar, son nåste frrllbordas.
RFB

SK60

-

SAAB 105

-

driuen au ttå

stycben motorer RM 9.

gränsningar på rnatedalet främst i turbin.korlar kan enda,t 25 0o av primärluftflödet deltaga i förbränningen.
Turbinen, vars naximala varvtal iigger vid 33.000 v/m består av ett högtryckssteg och ett lågtryckssteg.
Bränslesystemet utgörs av två av varandra oberoende systen-r, startbränslesystemct och huvudbränslesystemet. Stårtbränslesystemet har

rera bränsle

encle reglersystemen l-rar

Huvudverkslqdsqnsvqrel för motor RM9 åvilqr från och med den 1.8.'I968 CVA.
Bergtrollet vill hör ge sinq läsqre en presentqtion ov det nyo orbetsobiektet.

torllygplanet SK60, tillverkas av Turbcm€ca

i

Frankrike under benämningen

Aubisque. Läsa,re ned goda kunskaper
i geografi igenkänner Aubisque sonr

namnet på en bergstopp i Pyren6erna.
Andra höglänta platser i dessa trakter
har också fått ge ifrån sig sitt nam:l till

notorer på Turbon6cas tillvelkningsprogram. Roll" Royce lnvönder .iq lör
övrigt av samma knep då mån sättcr
namn på sina motor€r. Avon, Dart,

inncrrnotorn. Genom att en så stor luftnängd expanderar utaaför själva motorn kommer ungefär lika stor del av
nrotorns totala dragkraft att alstras av
Cetta kalla luftflöde, som av gasströmnr€n genonl innennotorn. Genom detta
arrangemang kan specifika bränsleför\'r'kringen d.r s. bränJelörbrukningcn
p r kp dragk'art och tirrnre hållas Iåg,
r'.cJ,'n Jen .trri.ka dragkrclrcn blir re-

lativt

hög.

Prirnärflödet passeral en enstegs axial-

l<onpressor och

en

radialkompressor,

till

Spey, Conway känns igen son namn på

vllka båda är direktkopplade

floder

nen, och 1ämnar kompressorn genotrr ett
antai såväl radiella som axiella ledske-

i

England och Skottland.

En

svensk flygmotorkonstruktion uppkallaclcs en gång efter sjön Dovern i östergötland, men den rann tyvärr ut i san-

den...
Motor RM9, är en turbo,etmotor av
dubbelströmstyp med en frontmonterad
fläkt vilkens va.rvtal genom en fläktväxel
reduceras till ha,lva turbinvarvtalet.

Efter fläkten delas luften upp så att en
tredjedel, primärflödet går genom innermotorn och deltar i förbränningen medan övriga två tredjedelar tillåtes expanclera ien fläktluftkanal placerad mnt

ncr. Det totala tryckförhållandet
konrpressorn är 7:

turbiefte,r

l.

från kompressorn leds luften in i ett

ringformigt flamrör i vilket bränsle tillföres genon centrifugalinsprutning från
en roterande spridare placerad i turbinaxeln. Bränslet leds inuti fläkteos ocl.r
kompressorernas axelsystem fram till
slrri,låren. som är plrcerad direkt på
rrrr l-:narein oth bränsle kdsrås in i
flarnr örct varvid tillräcklig finfördelning

skcr. Med hänsyn

till

till uppgifl

s'11

lsy.-

startspridarna under

startningsförloppet så att det bilcias en
startlåga som antänder brånslet son
sprutas in genon-r huvudspridaren. Huvudbränslesystemet och de i detta ingå-

ilIOTOR.TYP R.tl 9
Motortyp RMg, avsedd för installa
lin"l ideL ar SAAB tillverkade lvamn

till

temperaturbe-

till [ppgift att

reglera bränsle och luftflödet till motorn under alla driftförhållanden samr
att härvid övervaka utloppstemperaturen så att denna inte blir för hög. Reglcringen rv bränsleflödet är ba"e-ar på

principen ått ett inställt varvtal skall
l-rållas konstant oberoendc av belastningsfö,rhållandena. Regleringen av luft-

flödet sker medelst de kontinuerligt omställbara inloppsskenorna, sorn styrs av

motorns varvtal upp till ca 90 o/o
varvtal. Ilärifrån och upp till max. varvtal regleras luftflödet och dfumed inioppsledskenornas inställning, så att ett
[örtrtbertärrt föri)ålla nde mellan bränsleflöde och luftflöde erhålls.
Smörjsystemet är ett slutet cirkulationsysten som a,fbetar enligt torrsnmpsprincipen. Förutom att dels förse
motorns lagringar och kuggvirlar med
smörjoija och dels avleda vär-rne från
smörjställena utnyttjas smörjoljan som
servomediun

i

motorns bränsie och reg-

lersystem.

Smörjoljans cirkulation genom systeombesörjes av kugghjulspumpar
som är sammanbyggda till två enheter
vilka benämnes huvudoljepump och

met

ryggf lygningsolj epump.

Motom kommer att förses [-red ett
varnluftsystem för att förhindra isbildning i inloppsdelen.
Christer Nilsson

VAD AR PRYO?
tionsfom företaget arbetar under. De
olika verkstädernas resp. kontorens ar-

Pryo bctyder praktisk yrkesorientcring
och syftar till att 8c grunclskolans elcver
i kla55 E genon) prrktik I'a rrbctsplutser personlig erfarenhet av ett begränsat
antal yrken eller yrkeson-rråden sant tillfälle att uppleva arbetsmiljö och arbcts-

betsuppgifter. Hårefter bör eleven in{or-

r.rcr:s onr arbetstidvr, Iaster, målLider,
transpolter till och från arbetet och lö-

nelorrrer oclr löner, inom

verksamma personalorganisationer, atbetarskydd samt inom fd,retaget vedeftagna ordningsregler m. ln.
Hårcfter sker prescntation av arbetsplatsen, varvid i första l.rand arbetsledniog och närmaste pcrsonal lxesenterås
för' eleven. Arbetsledare eller av denne
rutscdd bör därefter orientera om afbets-

uppgifter inom yrkesonråc1ct. Härvid
givcs även möjlighet för cleven att pröva anlag/ intressen och övriga törutsättnirrgcr, sorrr cr lordrc" iör 1r l<en.: i lr ågr.

För att pryoverksamheten skall gc det
avsedda resultatet fordras en positiv
medverkan såväl lrån skolan som förä1drar och näringslivet.

uppgifter, maskiler och dess använd-

För att knyta en närnarc kontakt
mellan skolan ocl-r näringslivet i Ärboga
har skolan i Arboga sammånkallat en
kurs i hithörande lrågor där represen-

ning. Skyclclsföreskrifter, produkter som
tillverkas inom avdelningen m. m. Viktjgt är att dessa presentationer och inlormationer icke får formen av korvstoppning, 1ltan att eleven får nöjlighet
att snälta alit det nya han ställts inför.
Elcvco :kril iå en kän"la uv rtt han är
välkommen, han ska1l givas nöjligheter
ått stdlla frågor och därvid få enkla och
1ättförståe1iga svar. Används lackuttryck

tanter från skolöverstyrelsen, rektorer,
yrkesvalsldrare lrån Arboga samt naringslivet i staden var representerade.
Från näringslivet cleltog såväl industri,
handel, selvicc, vårdyrken som konttt-tLt

nikationer. Fran

företaget

CVA deltog frår ut-

bildningskontoret P. O. Olsson och från
lersonalkont oret Gunncl Rydelrorg och
undertecknad. Kursen omfattade ca 10
tim. Efter en genomgång av s1'ftet med
pryo r\ repre\entanrcr från skolöverstyrelsen samt rcktor och yrkesvalslärare,

bör

i

dessa förklaras. Eleven

bör härefter

möjliBrstc mån pla.eras på Lrppgifter
där såväl intresse som anlag kan avläsas. Pryo är en odentering för yrkcsvals-

mognad icke en yrkesskola, vilket innebrir .-rrr eleren bör ha lillfällc an prövx
olika arbetsuppgifter. En elev som finner en arbetsuppgift ointressant kan finlra en annan rppgift synnedigen intressant. Onl eleven visar bristande handlag
iö- er arhetsuplrgifr kcn hrn visc gott
lr rndlag för \ n annirn. Dertr 'nnebär gi

rörekom gr rrpparbete upp,lclat på 5
gruppcr varvid 2 grupper behandlade

yrkesorienteringen inom mekanisk industli, I grupp kontor, 1 grupp affärer och
1 grupp vårdyrken och serviceyrken. Avsikten var att grupperna sku11e söka finra en ändamålsenlig forn för t. ex. mot-

rervi. atr filrctrger och den som är
får vidkännas en viss uppoffring och det är här som samarbete
skola företag sätts på prov. Vid före-

ocl

tuella felaktigheter som kan uppstå.
5ko]i-rn sorr är hurttdrnan och ånsvar:8
för eleven bör under pryons gång hålla
god kontakt med såväl handledare som
elev. Företag som av m eller annan aIIiedning sakrar såväl intrcsse som förutsättning att iigna den omsorg om pryoelevcn soln fordras för att pryoverksamhcten skall ge önskåt resultat bör icke
cngagera slg i dcltla verksan-rhet. Den

pryoelev som bctraktas som eo gratis
springgrabb eller passupp har icke mycket att vinna i yrkesorienterande syfte.
Vid CVA har pryoverksamheten före

kommit ett flcrtal år. Företagsledningen
har visat ctt påfallande intresse såviil
för utbildning i allmänhet som nyttan
av yrkesorienteringsverksamheten. CVA
har [så långt jag kan bedöma] mottagit

crl sir stort antcL cle!er \om v"ijl mö;Iigt att placera och på ett sådånt sätt
ått elevens möjlighet ti1l yrkesval givits
det största utrymrnet under perioden.
CVA:S strävan iir att inom ramen av

befintliga rcsurser elevens önskemål beträffanclc val av yrkesområde skall tillgodoses. Vi deltagare i kursen kurde
med tillfredsställelse konstatera att CVÄ
lattåt sin uppgift i denna fråga på rätt
sätt. Dätill kan sägas att kursen gay
viss tankeställare som för framtiden kan

vara nyttig. Till sist far mall hoppas att
dcssa krrrser och kontakter rrellan skolan och näringsliv blir en årlig återkon-

irande sak.
Gust.

A.

Johansson

introCuktion av eleven.
med ardra ord finna ett enhedigt till-

hancllcdare

vid n-rottagande och prescntation äv företaget, så att elevens rnrr ns.e för konrmande arbetsuppgiIter
blev väckt. Vid presentation av före-

sÄLJANDE REKTAM
Den rotcrande hanclen, som stocl utställd på S:t Eriksmässan togs tillfälligt

tågen bör finnas en hanclledare som under pr1'otiden, förutom mottagandet av

in på Clllenc B.rlkcn för forografcr'ng.
Däreftcr fick den stå kvar några ciagar.
En lunch hade en 3 di tetra ställts i

t..,g.,rnder

vägagångssätt

taget

bör (enligt

eleven,

gruppernås meningJ

'li

-rl

gir." tillliille art lölja eleven, att
on de förväntningar

inhänta uppgifter

eleven clelges förctagets nåtrrn och storlek. Vilka produkter som tillverkas och
n,drknuden för dessc. Vilken organisl-

av arbetet som eleven har sarnt ytterliinfonnera och även rätta cle even-

gar-e

lri
,8.

;

lrrnden, som roterede - tydl.gen i r<
klamsyfte. Följande dag var tetran borta, rrren i stället 1åg där 21 öre. En sdljande hand. Säkert.

OCKSÅ EN PRYO?
Nej, så ung som han är, så l.rar han fått
last ansrällning i C\ A rr:rLer. Än .å
längc hallcr hrn på rlr .Jlt1 sig in i våra förhållanden, ty han är en s. k. spetshjort, men till hösten vänt.Lr vi att han
skaffar sig egna förl.rållanden och bör

l,a

jar produktiv

verksamhet. Redan vicl

sin ankonst visade han vana vid umgänge ned foik ocl.r lät sig fotograferas
från alla 1.råll. Han har träffat sitt harem och synes de ttlivas rätt bra tills rrrrrrr:,ns. Hjo"ten d,r .om belir'lt en gå
va från Ärboga Köpmannaförening
I

Fototnotlellen poserar.

Pensionörer
Den sista januari l968 avtackades
lörvrlt;ren Crr.t;l Vlgnu..nn och .nickaren I{errnan Andersson på sedvanligt
sätt ned kaffe och tårta i UFIF lunchILll',ll,

Byrår hclen K. I lrrl r cn lryllade Je
båda biivancle pensionärerna och over,
lämnade blommor. Byrådirektiir G. Heirl.er' lrckr,le H. AD(rcr:\on riir geJiger
yrkesarbete och överiämnade som nllnne ett 200-årigt clörriås, son förresten

H

Ar.Llvr's.on

frrnrit viJ rr.tJLtrcri

gen

av Igelsäters nangå.dsbyggrad.
Byråingenjör S. E. Lturclahl talaclc för

FCI'F o.Jr av5]na-c Sren Ldberg för

HEI! Nt går !i, säger Her

1d11

FCPF. Avsynare Leif Jonsson överlärrnade en gåva till Ilerrnan Anclersson
lrån ar-betsbefäl och karrratcr.
De båda pensionärerna talade orr
minnen från de gångna åren vjd UHF

Andersstnt och Gustau Magnussoti.

och Magnusson sollr varit ned

Vi Erotulercrr

TACK!

CVA

c ll irrl'cr r;cl tilJ t lrefer och arb(tskrmrrtcr'för gåvor och annan rrppraktning rincler min sjukclom.

60 år

30r'4 Gustav Karlssor-r avcl i50
30,15 I Iarry Anrielsson
491
l,'6 Erik Larsson
630
50 år

25i4 Gcolg Zettellund

Rasthman
27,5 C)scar Lar sson
817 Harrv Ilahne
29r'.1 l{elgc

c För vänlig hågkonst, blomnorna och
gåvan på min so-iusdag 1nitt vårmastc

776
480
I

l0

252

Nils Cusraasson

c Till chcfcr
lrrrrr.lJrrr

nil

rr

och arbetskamrater får jag

irL r.,.1. för l-ågkonr.ren

1'å

50-årsclag.

UHF

15/6

och konr då från CVNI.

Helnter Persson, a'td. 230

tilcl<.

avtl

Karl-Ålze Anclerssott

50 år

8/6

sedan

1918 vid Flygkompaniet i Malmslätt hadc en hel clel att berätta.
Rikt ltomsterförsedda lämnade pensionärerlia sin arbctspiats.
H. Ande,rsson började vid UHF 1950.
G. Magnusson började vici UHF 1947

a
Elis Grrstavsson

avcl 412

Foll<c Johansson

406

För all rrppvaktning och väniig

för. ett

håg

rlin

50 årsclag ber jag få fram
vdrlnt tack.

1<onst på

Inurr lTarlön, a'rcl. 125

IN

^^EIrOR.IAM

o l-ör vrirrliE lrågkorr':t pa n in högri.l"
.lag och bionmor under nin sjukdomstid ber jag få franföra mitt varnra tack.
Totuid Karlssott

a l,tt hjärtligt

tack för blomnror och de
fina avskedsgåvor som jag fick när jag
shrta(lc rlrin anställning vid UIIF.

IIernun Anclersson

ua
Tillbct g

Byraingcnjiir U1f Tiliberg, UIIF, avlctl dcn 29 fcbruari på Västerås lasarett,
cltcr cn 1ängr c trcls sjukdom. Han va.t
fijclcl den 26 novcrrber i905 i Husby,
liei<arlie, Siidcrmanlands län. Ären 1925
1930 val han stamanstålld vicl Kungl.
lrrilttelegrafkdrens {lygkonrpani. Han
anställdes l94l vid Fll och kon.r 1947
till [JHF som byräingenjör- vicl planerinqssektionen.
6

e fill chefer och arbetskanratcr ber
jag få fran.rfdl'a rrritt hjärtliga tåck för
uPpvaktningen, dä jag slutade tnin anställning vid UHF.
Gustaf Magnusson

. Hjärtligt tack för den vänliga upp
rrärksamheten mccl blommor och pre
senter på min 50-årsclag.
lVilheln Liljehamonar

. Till chefer, driftvärn och kan-rrater
framför jag mitt tack för uppvaktningcn, (la jag slutade min anställning vid
cv^.

Eitutr Eduarclsson

Ture Holmquist.

Den sista februari 1änrnade nuskin
frfåratören Thure Ilolmqvist be,rget vicl
CVA, dår han arbetat sedan 1950.
lnnan dess hade han varit hos SJ i i5
år. Några {ritidsproblcm har Thure inte
haft och synes fr:urticlen vara väl inbo,
liad. Till att börja med byggde han själv
sin motorbåt "ULLA"
- en av de största i Arboga. I den boclcie han medan
han byggde hus vid Ekbacken. Semesteir,
turcrna med Ulla l.rar gått till Stockholms skärgård och öland. Nu har han
stora planer på att gc sig ut och se på
större hamnar ocl-r CVA med Bergtrollet
ijnskar honom lycka på rcsan.

c Ett värmt

tack för all uppvaktning

på mir.r 60-årsdag.
Jolldnnes N()rgrelt

FT'RSVARETS ftrOTOR.KLU BB
LEDES FIJR 7:e

året crv Henry Jersby

Billigore bilförsökringor

Vid FMK: s Arbogaavdelnings
te

i

årsn.rö-

Medborgarhuset den 13 mars hade
50-talet medlemmar infunnit sig. Ärsmötesförhandlingarna klarades av utan
djskussioner på en halv timrna. Hela
styrelsen omvaldes utom valkonmitten,
där Olle Karlsson och Gunnar Ljung
trädde in. Henry Jersby blev ordföran
de för 7:e gången. Sekreterare blev
Gunnar Merk6n sant kassör och mate-

riclförvaltare Sune Ander.son. Föreningen har f. n. 410 medlemmar från
FFV, UHF, IMö sarnt frivilliga försvarsorganisåtioner inom Arboga-området. Dess uppgifter är att tillvarataga
medlemnarnas ekonomiska intressen
och att medverka tiil att minska trafikolyckornä. Föreningen disponerar en
omfattande verktygsuppsättning, som

till medilemnrarnas förfogande. Föreningens ekonomi är god.
E{ter sammanträdet prövade ordfö-

står gratis

randen nedlcnmarnas kunskaper ned

ANS\/AR.
Det gångna årets olycksfallsantal vid
CVA har nått en höjd som s1år alta rekord i CVÄ:s 2Z-åriga historia. Ett relord i negatir riktnirg, som vi tyvärr
endast har att konstatera. Att här söka
redogöra för vad som varit den bidragande orsaken till de 25 skadefallen
lned mer än 3 dagars sjukfi ånvaro, är
av utrymmesskäl ogö igt. Ett står emelIertid klarr, rner än hällten av [allen är
mest att hänföra till den skadades eget
beteende. Detta sorgliga faktun ger oss
alla anledning begrunda, vad som skett
med oss själva. Har \,,i av någon anledning förlorat tron på tesen "Egen omtanke - bästa skydd", ett motto som
vi trodde skulle bli ledstjärnan i vår ge
mensamma strävan att undvika olycks
fall för både o.s .iälra och vår omgiv
ning. Vilka än orsakerna kan vara till
denna våldsamma stegring av skadefallen, så kan vi väl ändå ena oss oln en
sak: Vi lnåste skärpa ossl
Låt oss slutligen vidröra några problem, son också har med vår trygghet
att göra. Det gälier den trafiksituation,
som dagligen uppstår när vi skall hen.r
från arbetet. Sker detta med bil är nskcrna särskilt stora i korsningen vid ut
farten från den stora parkeringen. För
att föfsöka klara begreppen om vad som

fiågor, son ställes vid den teoretiska
delen vid körkortsprov. Det gällde såväl teknik som lagar. Testen var uppgjord sorr en tippning med frågor och
svar. I vissa fall förekon nera ån ett
xätt svar, vilket var nycket viiseledande. Resultatet blev också därefter. Det
lörekom dock eo hel del nycket goda
resultat och de bästa belönades med
värdefulla presentkort. I andra fall var
klnskaperna mycket bristfälliga, men
det skall vi inte visa fram. Intresset var
\å s1orr, a nranga bcgärt exrrå f-ågeblanketter med svar för att förkovra
sitt vetande san'rt för att testa andra.
Vid ciet efterföljande samkvamet
orienteråde direktör Bengt Ekharnre,
FMI(:s kansli, Stockholm, om den
kaskoförsäkring, soni FMK sta.tåt "yo
til1sarrnans med engclska för säkringsbolag. Då föreningens mecllemmar i al1rränhct är mera I n\vit r'5r n edvelnå ä[
det stora antalet bilförare som en hel-

l,et, ir olyck.fallsl ekvcnsen rrrinJrc,
r'lket hrr rnöiliggjorr lägre prenricr,
Trafik- och föra4rlatsförsäkring

Den sturlp av garrrla Krrrgrör.vägen

.or, ri anränder frrrn rill vägkor.ningen tillhör, fr. o. m.3 september 1967,
CVA parkeringsområde. Detta innebär,
att alla förare som kommer från parkelingen, är skyldiga lär.rna företräde åt

tllfiken pa vägen. Även orn dcnna

"kyldighet kan irr't<ra någon av oss, bör
ri
dock ha i åtanke, att vi l.relt följer de
spelregler sorr finns uttalade

i

SF 222l

lq58 \ 48. rnom I, ardra styrkei, där
vi kan läsa följande:
"Förare, som från parkeringsplats,
fastighet, tont, äga eljer annat dylikt

ornråde vill passera eller svänga in på
väg, skall länna företräde åt fordon på
vägen".

Dess;. bestänrrrelser måste vi {ölja
dcr gäller rrrfärd från parkeringar i
ailnånhet, och i vårt aktuella fall i synnerhet. Inget av fordonen fiån vår stora
t'arkering når "vägen", lörrän vid väg-

nir

1<orsnjngen

CVA utfart

-

väg 507 [507

år numret på vår nyailokalväg från Tegelbruksonrå

clet

Ekbacksviadukten

E3l.
- Om
det därför inträffar

ingår

ter. Utbctalda skaderegleringar har t. v.
lrlgiorl ca l0 0o av inberald.r premicr,
trots 1lt Jcs5d är anrrärkningsr ärr lagr.

Andra försäkringsbolag har följt efter

med premiesärkningar, men inte i så
hög grad, som här. Transassurans kon-

mer också att uppta försäkringar på
hrrsvagna r och,måbatar. Icle"ra rider,
då nrrn rr åste tänkr eLolorniskt är erbjudandet värt att studera. Vidarc.44'lysningar om bilförsäkring i Transasslrans står i "För svarsrnotor" nr 1/68 c1lcr län na. direkt ev FMK:. lokJlsly
relse ingenjör H. Jcrsby, G. Merkön
och Sven Johansson.

HANSYN

O'YrDT'ME
avses, kan vi börja rnecl utfarten lrån
parkeringen.

i

denna försäkringsform. I gengäld
lämnar företaget, som kallas Transassu/rls sarnnra för'rnåncr son andrc seriösr
företag. Under den tid företaget fungerat har den bara givit goda erfarenhe-

inte

fritt flan

gcntemot fordon från CVA,
bör snarast tänka om, så att l-ran ej blir
'krrlden rill en ivårare krock. Mångr till
bucl, clessbättre utan allvarligare följder,
talar dock tydligt om, att här kan "den
verkliga srnällen" inträffa. För att nå,
got sådant inte skall bchöva hända, kon1ner att uppsättas förvarningsmärket

"länna företräde" på

parkeringsområviigkorsningen.
förutsätter givetv,is, att denna åt-

det, förc utfart

Vi

i

gärd inte kommer att {örstöra den goda .ärrrja ,onr h'trill. rårl rrrellan rå"c

trafikanter och som från nånga omvittnats. Vi l.roppas därför, att de soln
vid rusningstid kommer från CVÄ portc1l inte av rena prestigeskäI, åker ut i
vägkorsningen rrtan att iakttaga den försiktighet sorn rrrasto vara .jälvl.lar.

Beträffande norgontrafiken ti11 CVA
bör det kanske framhållas, att trafiken
från E3 in mot CVA är skyldig att läm
na företräde åt de fordon som korrurrer
från höger. Eftersom både vägen från
E3 och UHF utgör 507, kommer sjä1vfailet högerregeln iclessa fall att gäi1a.
Låt oss till slut minnas maningen på

någon,

tiil våra nya bilskattekvitton.
Ansvar, Omdiime, Hänsyn.

.on' irån prrkeringen skall räsrer rrt På
5C7, i tro att l.ran enligt högerregeln har

LhI

talongen

att

{,

.ä

HU]T ETT KRETSI(
fiirligt lzretslnrt

:

tnl
' *åd'
:.-]iei].

ORT TILL\/ERKAS
r ltar l,iltltrnd ltnnntit i aordning, ntt'n bihlsilirornu strintnt r

utr:rl

t(tltlMiinlat

)

DEFINITIONER

FCPF:s ÅRS|YIIJTE
I

ruinnct av FCPF:s pampiga 25-arsjrrbilcrrr i oktobcr förra året hölls års-

sätter Cörhe Orre som styrelselecLämot
och som srrpplcanter tillkom Sven-Erik
Famne och Sven-Erik Mälman. Dc ur
gående har andra styrelsefunktioncr. I
f öretagsnänrndsrepresentatione11 tillkonr
Sigurcl SiJdcrberg för IFö och Axel
Iledkvist för FFV. Vad som tidigare
s:gts om personalläget har inte ändrats
r:ch då irötet inte hade något nytt att
lrjrhandla avslrrtades detta på seclvanligt

nötet i a1l stillhct. Egentligen var

det
enclast rutinärendcn, som behandlacles.

Iogrrr Iolt:rrr.sorr l.orrlcl ar1 .\ingr
ordförandeklubban 1ncd van hancl ytterligare minst 2 år. Sven Björkhncl för
blir stuclieorganisatör och Karl-Henry
Pettersson
- clon Pedro populär vrcc orciförande. Även ifortsättningen var
dct i stort sctt cndast omval. Ett

par-

undantag förckorn. Gösta .lohansson er-

satt.

c Sarclinci - cn av de få fiskar som
hlarar oljcutsläpp.
a Knäckebröd bröci som är l<onstrucrat så att nran hör när det tar slut.

o Icleal -något som kvinnan förlorar
när hon gifter sig med det.

o

l{ynkor

-

ett alv som förälcLar får

av sina bårn.

C Jrlitvår dare folh soLl är snälla mot
cljur tilJs det är ticl att skiuta dcn.

\/AD KOSTATT ETT SATIffTANTRADE?
cn bol<: "Horv to rrrn nore cffective

"Sarrmanträcle pågår" stål dct utanför
konfcrensnrmmets dörr.

brrsiness n-ieetings". Han ger' goda exerpcl på vilka fel som kan begås. T. ex.

Det kostår pcngar. Mer än vad del-

taiar han om i ett fall, där ntan vid samnranträdet fattade ett gott beslut och

tagarna ofta sjåilva tror.

Vissa amerikanska löretag tar l-ränsyn hä-till och ret att ta I'etaJt ar
"inr
kunder härför. Ger sammanträdcna såclan vinst, att salnlnantfädeskostnäderna

blir betalda?

sanmanträdc lncd l0 personer,
sorlr har en genonsnittsårslön på 38.000
kostar 360 kronol per timme. Pågår det
så som norynalt i 2 å 3 timn-rar, är det
snart Llppe i 1.O0OJappen. Därför skall

Ett

-t/,

I "dcn stora myglarligan" talas det

i väntetid på ett viktigt sanuanträde, då cn kallad inte pas-

onr vad dct kostår

sar tiden. Även ett välskött

samrnan-

träde kostar trrer än vad man tror. Vid
ett svenskt företag har man skaffat ctt
ur, som intc visal tidel] utan hur kost-

nadcfna stiger under sal-I]]llanträdets
gång. Före start inmatas uppgifter om
del'lgclnc. tirnlöne- och sedan vi5a'
klockar rrpparl'etat belopp - cn taxa
meter. Ett sådant ur vid varje sammanträde skulle nog få sammanträdena ncra rationella och inte spilla kostnader
på onödigt tal.
Dil ektör B. Y. Auger

I'rr.anmanfattat.ina

tjänade in r-rågra 1O0-lappar meclan samrnantt'ädet kostade det tredubbla i bctaicl tid.

i
r

r

samnanträde begära en fullständig re
kapittlation av vad son-r förl-randlades

-

clet kostar

,,.--^ -r:

tid

] -^.1 f-rr^r

och

pengar

utan

1-^^1..+

För ail gör- ctr srrnrrrirntr Jrlc rän1a
belt påpekar rlrr Äuger följande grundregler:

l Kalla bala till salnnanträde,
ir.ndet är viktigr o(l) så {örhcrc1t,

3 M-koncernen

rndersöft ninga

nran se till att sammanträdena inte belastas med onödigt prat. Tänk på det Ni
snacksaliga. Avstår någon från att vara
närvarande så får han inte vid nästa

i

ftTAGONT?

då

atr

nlån kan nå koncisa beslut och genom{öra den.

2. Led sannanträdcna effektivt. Ordföranden skall helst inte tala mer än 20
0/o av ticlen, hå11 inläggen korta, sakli-

ga. Stoppa undvikningar från

ämnet.

IJåIl ögat på klockan.

3. Ett vanligt 3 tinrrnarssammanträde
kan rled god förberedelse skäras ned
till I timnie. Under I timme kao man
l-rål1a deitagarna vakna och koncentreracle ävcn om man inte tar någon kaffel)rrc. Rcdån cfrer 90 Ininuter IJörjår
tppmårksamheten slappna. Många dellaglre 'itter och ftrndercl på annar, har

andra arbetsuppgifter i tankarna. Samrnanträden över 2 tinlnar: visax oroande
tendenser att slappna och rinna ut r sanclen.

4. Dct är oerhöft viktigt, att ledaren

cr

-arrrrrranl-ädet krn samla rrpp det,
som sagts till underlag för beslut, dele-

gera åtgärder na och fastställa tid för
rapportering, så att mötets beslut verkligen blir genornförcia och komner företaget till nytta.
Soxat ur AB

Nedanstående packsedelsk,rpia från

CVA l.rar tillställts Bergtrollet.

[Ac1r ocl.r namn ändradc]

2514

62

t 16767

IIAI-SOAPOSTEL

Tror Ni irå vitaninpillcr?
Nej, jag har inget fbrtroende för
vjtaminpiller. Det ska vara frukt, grönsaker och bärsa. Då håller nan sig kry.

B IXM:5 [Verknrästare Elofsson)

O. .lohansson, DC.
/Ser

Tekn T. Brunngrcn

I
2

Toålettpapper

l0

R, B.

rle

-/

avsedd för lrontage av itntennutr-

Hade personalen svåra magbesvär?
Kunde inte dynamit iänpligen bytas

t0

Bral Det är hrllständigt rätt.

2,5 kg i25100

Dynaniit

Mtri

håmtåt

not

ricinolja?

/-

Psykologi
är en vetenskap, där alla talar om vad
alla redan vet ned orcl, men ingen begripcr.

;]i
-{

:'r
!l

##&

$-å

sö

KONSTFI'RENINGEN
Irrån konstföreningen hör trran inte
så rrycket. Det är alldeles rjktigt och
l)eior på att styrelsen hellre vill .tt dess
verl<sanhet shall synas än hiiras.
Just nu kan man på nässen se etr ut-

ställnirg av Tage Nilsson, sorn är väl
känd av de flesta Arbogaborna. Utställningcn visar cn clcl olika nran€r iTagt:
N;lssons procltrktion och har tlärfcir
koruurit att omfatta såvä1 teckningar,
ahvarcllcr som oljenålningar. Styrelsen
har fijrsåkrat sig om fyra av hans mindr,- tavlor som, får vi hoppas, komrner att

tillfalla några av hans beundrare i utlottningen sour äger Iurrr

i

juni.

ll'trill! | .', ri I'rrrn't rrrc.l r e r.t.tdll
ningrr på nrässen och clet korrmer
I

Till sist. C:r giirna oclr se utst:illning
:r'rr;. 1ra rri.. n, ler r'r r. Er s,,r' r i
hlrl olclnat clcnr.

tefit.

Saruarbetet nellan vår egen konstfölening och Ar-boga korstförening har
varit sii go1t, att de båcla förcningarna
plancral att Lrndcr höstcn gclrensarnt
'i.; N rl', n rlnrI|(-H1. \rn'rfinqq.rl.Lall

Ptl

PRESS.STOPP

ning av grafisli ltonst.

Viir namnlijsa fiirening hirr lårt en
lrcl cltl nannfijrslag och på årsnrötet
soru iigcr rrrnr i slLltct ilv nlilrs
nar-

Konslföreningen
heter

nrarc Lrppgiftcr håroru på anslagstavlor-

'',
,1,'ll ltir, r'rrgcrr .l; prs. O, lr nrr
dct iil gjort kan vi börja tlycka nrcd
lcnr

FÄTIGTR.OLLET

skort-

IuATETIATTK KONST

CVA-rncrn svensk
delegol i Turin

För att visa sina goda kunskaper kan den lärde briljera rrccl nya och tillkrång
- De behöver inte allticl vara runcla. En matenratiku lrar anclra chanser. Nästan vem soLr hclst vct att I + 1 : 2. Detta är- iiir sinPelt fiir cn matenra
tiker. Kan det inte llttlyckas bättrc? Jol
Vi visat excrrplct brliliingrs.
lacie orci.

Således

llrcn
och

I+l=2.
l-lne.
I=sin2xtcos2x-

col
211

-

ctilrllv ln e+sln x+aos'x-

@t
>

r1t

-

n=o
Detta iir ju irlte så krångligt, rnen det
går att inveckla r.let viclarc:

ty

l=cosh

-

, :-yl1-hnhry

lngenliir Nils Tornberg.

l

Sorn svcnsk dclegat vid en internatio-

ncll konferens

och c.liu []

* 1\z
z ->ra z I

f
s"r"J,.,,r. I

lt

li"'
-

berg.

.-.

' -)'
zt

r

l,

r.i,-\

I

Vilketärl+1-2.
Detta

ligt

l

l:,åi

uara nog,
ttbart.

ty

i 'I'urin del ll

15 rnars

cleltog bl. a. CVA-ingenjören Nils Torn-

clet

iit tillricb,

,{,i \-

@

,

:Loslr ) lrrr:u
2t7

,;

t.llrLr'y.

Vid konferensen, son

anorclnadcs

av ISO (lntetnational Organization for
Standarclizatior] bchandlades standa.lisering av nrctalliska och anclra oorganrska ytbcliiggningar-. Iogenjör Tornberg
har ävcn ticligare deltagit i internatio,

nclla standarcliseringskonferenscr, bl.

i

a.

l-onrlon novenrber 1967.

'lt

LYCKAD
FCTF

- FEST

llena våryran clrabbade Gyllene Bal
ken lredagen den B mars, då FCTF-fol-

ket l.rade årsfest där. Kvällen inleclcles
ned årsnöte, varvid föreningens ordfö'
rancle, Blrger Ählin, orienterade oui det
aktuella förl.randlingsläget. Bl. a. berorde han lönegliciningen och det väntirde
utbudet från Är'talsverket i ortsgrupperingsfrågan.

CVA:s överl'örande till FFV ir.rnebär
cn clel förhandlingsnyheter. Sålunda är
nu endast tjänster på B- och C-planet
rred i B listeförl-iardlilgarna. Beträffande Ä-plaoet förhandlas inorrr ijverenskonnren procenlsats lokalt med CCVA
om tiänster t. o. ln. lönegrad 2l neclan
högre tjänstel dryftas i Eskilstuna.

å

I
å

FCTF förening 107 haclc vicl årsskifter

olU

rr c.l-e

rr''r'r'. Vi.l cr

arer

blick

clet gångna årets verksamhet kan man
konstatera att rtrcdningcn "V66" inta
git en central plats i styreiscns arbete.
Man väntar nu också mcd spänning på
vad ritredningens etapp 2 kan föra med
sig.

I

I

1..

i DC gtinget: Harald Kl.eist, Bo Danielsson, Gertrud
Lu.ncltthl, Gösta Carlsson, Mariattne Lindberg, Anna Grcta och Nisse Karlssot, Rig
ntor Ticleols, Mdritd Asltmtl.
Vafiör är man alkirl så glacl

Trarliriorellr rrr'ag' Henry Icr.l'y rtr
leda årsniöteslörhandlingarna. Ti11 ordför'ande omvaldes Birger Åh1in.

avgå

ur s$relsen vår vidare

I

tur att

kassoren
Sven .lohansson, Henric Dackebo, Gösta
Siggc och S. E. Lrndahl. Sarltliga om
valdes på 2 år utom Sveo Johansson,

sorlr flyttat lrån Arboga. I hans ställc
invaldcs Bcngt Johanssoo. Kvarståendc
i styrelsen är Gösta Almberg, sekrctc
rarc, Bilgcr IIagirrncl, vice ordföranc1c,

1

Valclernar Anderssotr nted fnL PtnLIu
stortnJtsef,

Mats

K,arlssott

ettslzottårsoffer?

Kring'u,innaJ nu Rtgnhil,l fr,u,zen,
Atir,, Wnhlcu. f rL Höylun,l. K,fin

*'
Yii..orr, Ulla

r'ntar, B/rn )r, /1,,
Inntt Werner, Mai Lis Dagerhill
,

P,

Itlarrcl lramne, vicc sckreterare, och Elis
Agerlicl. Tili revisorcr omvaldes Arnc
I Iell och Walter Ruclengård.

5å till festen

..

.

Och vilken festl 180 personer,

.ll. 1.. l.

-., r- f -

som

., L. - 1,., Her_

rarna, spirituella och trevliga, tog väi
hancl om claneLna, ellea var det kanske
tviirtorn - clet är ju skottår. Mecl god
aptit gich rran löst på nratbordets alla
liickcrheter och faten fick oupphörligl
fyllas på. Orneletter på såmmanlagt 125
iigg strök rued. Undra sedan på att alla
hacle lätt för att lel De 50 sillarna och
Janssonska frestelsen manade

i

dll

besök

baren, clär bl. a. Birger Hagluncl

ocl.r

Svcn Johansson skötte ruljansen.
.lohans Show från Köping, son unclcrhållit nred tnusik under supön, spe-

ladc rrpp till clans och plötsligt var det
tornt vicl alla borden. Desto trringre blev
dct på clansgolvet, nren vad gjorde det.
Man trängdcs, trivdes ocb känrle våryrån, trots att de flarnmande marschallerna utanför fönstren kastade sitt sken
öve1 höga snövallar. Dansen pågick för
fLrllt till långt efter nriclnatt.
jVIässförcstånclarinnan Elsa Holrrrgren
tyckte o1ll sina gästcr. Mån lrärker att
cle trivs, och dct kanskc bcror på att Lle
känner sig henna här, var hennes konrntentar.

Det var en ålltigenon trcvlig och lyc
kad årsfest. Ett varmt tack till ÄlJin,
Ilagluncl & Co, som svaracle för den utnärkta "regin", till mässpersonalcn för
ail god mat och fin service och intc
ninst till musikanterna som kunde konsten att väcka danslusten.
G. Rl.
12

HICK
Ju större egno kunskoper ju större krov på ondro. Vet Ni qtt def finns någro
på CVA och UHF, som lört sig cvoncerod motlogning qv delikotesser. Det göller
för Gyllene Bqlken qtt hållo sin högo stondord, ty det kon kommo sokkunnig

kritik.
Spis på finoste vis

TBV har haft flera kurser i natlagning och i förra veckan var det avslutning på "Finesser och vickningar". Den
vickningcn gick inte av för hackor. Det
servcrades soppa med kex och ost, kokt
kyckling m.ed ris och najs samt stekt
I.ycklir g n ed rärsk potari'. MeJ pa'
sande drycker måd'de man nog riktigt
gott efter en sådan vickning. Bland de

Nå' nedräkningen nått 4 timmar förc rIålr'Js5lJrr ockUpercde. dcn våning,
där fcsten skulle gå av stapeln. Vrirdinnan awisades vänligt och bestiimt för
att på annat håll förbereda sin ev. ändradc kläclsel och entr6. Medlenularnas
uppgiftcr växlade första gången. 3 man
blcv kockar, 1 gjorde iordning drinkar,
2 drrl.aJc ,'.1- del ore'rd" oclr I såg rill
att barnvaktsystemet fungerade. När

V' kar nänrnr Brigiltå V[oö'] Lrirarc
var källarmästarc l{enning Westergren,
so n f\k 5o||. rv'keJ.gårc ell \renBoJs
f.rt, sor rrck lör alt l-an dp'rt Ut så lör

damerna anläade utgick en av "drrkarna" sorrr värcl och "drinkmastern" började tjänstgöra. Det blev nu snart tid
att sätta sig till bords och då tidsplarcrna lröll, I'ler Frrc "chefen ' kvar i
l<öket, som svarade för vamhållning
och uppläggning. Uppgifterna hade för
övrigt växlat helt för andra gången. Två

näma betyg. Missförstå det inte. Det var
intc mutor, ty kockarna var väl värda
allt herön. Kursen pågick l0 gånger

lnan skötte serveringen och "munskänken" såg till att det fanns lämpligt i
glasen. "Chefen" fick r.rrsa in och sätta

utexaminerade kockarna märktes Henrick Dackebo, Sven-Olof Davidsson, Ejnar Fallqvist och Elis Agerlid. Även
CVA- ocl.r UHF darner 1är ha v:irit rred.

mecl tillsanmans 25 timmar. Skrivaren
av cletta känncr emellerticl mycket väl
ti11 hemligl.retcn rred dessa kurser. Jag
vill förråda fiir henrnavarancle makor

lc\lr. Inakar' rtr Je.sr nr.rtlagare rorr' .ig

sig llos sin dan och slunga in en bit
mellan serveringen. Hela tiden var köket rrnder full kontro11. När maten var
avätcn, övertog "chefen" värdens ro11.
Den avgåencle värden blcv diskare. Två

abominabelt på sina möten

i köket. Dct
laga mat utan
också ett konstfullt nöjc att rätt njuta

rnan torkacle ocl-r p1a tsb efälh ava ren

'len rärt. nran vlrit rnc.l ",n cll I.rgå.
Disken eftc.råt går som en iek. Men orr
Ni hemmavarande intc själva vill kontrollera detta, så låt dem hållas. Ni skall

stäilde in husets servis. Tyvärr va.r kontrollen i börian mindrc god och värdinnan fick clagen efter göra om diskning
en. rrren Jer I'lev bltrrc irortsittning.
eir. Den stora tillställningen gick vida
re. Uppgifterna hade växlats för tredje

få dubbel njrrtning siiilv. clå han eller hon
flytta. nöjesfä1tet till hcmmets kök. Ni
skall få se hur det trollas fram srnå delikatesser och överraskningar nred rutin.

qangen. Det I'lev

är inte bara roiigt att

Klubb med krubb

Undcr min tid

i

där rnan sade att nrir herrå. lagar rr-rat
inte på vacl det kostar'. Jag försäkrar, det var bara avund.jrrka Säll.krpet blev berörrr' oclr .ignaturen HICK fick betydelsc'n the "l{ono'rble lnrernarional Cool,ing Kings .
Nya medlemlar ville vinna intr äde och
rned tvekan fick noviser en inbiucian till
prov. Dågen innan tiliställningen fick cle
ocl.r bjuder, ser de

Luleå blev dylika

matlagningsktu ser orsaken till att förc
n ngen I{ICK bildacles. HICK betydde

"Herrarnas Ioternationella Culinariska
Klic\". Vid srl fer var vi sirr. Uppgif
ten vår att perioclvis ordna en gefitcn
sam tillställning med internationell an
stryJ<ning för a{1a fr-ua na. Alla arbcts

rrppgifter förde,lacles och planlad,es eko
nonriskt och tidsrrrässigt. Två man svaracle för inköp av råvaror. En skaffacle
drycker. Två förbereddc clekor ationer-

In

ordnadc bamvakt och en gjorde
flotta inbjudningsbrev. I förberedeiser,
na ingick också viss bcreclning beträffande kök och servis.

Henning W e st c r gren ltomnt

cn

lerar

lzöb.sgrabbana Harald Kleist,
Åhe Creimer och Henry Flodman.

för.t kaffe och d4ck,

soln serverades av

"kaffebryggaren"

resp. "avecrnastern". Sedan blev det
dars och "groggnastern" bjöd på förfrisknlngar. Slutligen inträddc "vickningstroppen" ned en mjndre 6:a.
övningarna var nycket rrppskattade.
Matsedlarnå gick i köksmästarklass och
de övriga arrangemangen var anpassade
cliirefter. Visscrligen kon också kritik,

i

uppdrag att introclocera någon enkel
srlårätt såsom "Piperacle basquaise".
Nåtlr.rligtvis sku1le cle göra inköpen och
tillagningen själva. Visserligen gjorde de
rnvcl,ct.tora a nst rängni"rgcr. men iregel blev det något annat. Natrrrligtvis
blev de unclerkända, nen fick ändå en
chans att bli upptagna i sällskapet. De
skulle före nästa gästabud uppvisa be-

tyg lrän erlzänd maidgtlingshllrs

mcd.

vitsordet ninst AB. Kurserna var vä1besatta. En lokalförening av HICK finns
för närvarande i Trolll.rättan. Är det intc något för Arboga?
Tillbqk<r

till TBV

TBV talar inte bara otr mat talar ordföranden Bengt Johansson om. Just nu
pågår en kurs on "Allt för EVA". Såsom kursen är upplagd borde clen allt
ha hetat "Äilt för ADAM", ty den lär
clamerna

allt för att behaga männen

skönhetsvård, värclinncplikter, blomdekoration, blandning av mustiga drinkar,
avkoppling. Även allt om öl kommer
nred. Bland deltagarna finns damer både
från CVÄ och ULIF och de kan berätta

,n r,.r'ltrte. Utörcr närr'ndr 'enin:r-

rier har TBV haft bl. a. 19 språkkurser.
Den nitiske studieorganisatören Gustav Gustavsson på UI-IF har det ange-

nännt slitsanrt, ty han är med på varjc
klrsbörjan och avslutning sant flerå
gånger däremellan. IJan garanterar, ätt
kurserna verkligcn är helt till nöje och

nytta

inte tvärtom.

Fråga mera om vacl TBV gör hos
ordföranden Bcngt Johansson te1. 120 95

sekreterären Maud Famne tel. 131 15
studieledaren Custav Gustavsson

Ragltttr Frerbih

tel. l.t4 46
l.d. "bökschef" i HICK.

ttlllztcrnde vår" - nycr fcrg
vid

CVA, solen skiner,
porland,e bäckar längs vägar och gångstigar, dct 1.rörs klalsande
Vårdagsliv

snön

blir till

fotsteg

i

net vid

snömodd och vatten bak hörgamla provbocken. Klafsandet

slutar och istället hörs ett dovt m()1rande, r'rorrrndet örergal rill ;rllt högJjucldare svordonar och "ovala ord".
Vid en försiktig titt runt hörnet syns
eo flgrrr ikläcld hatt, grå ulster, mörka

\or ned5lopfa'le i

bJ

svarra läJcr5tövlaf,

violctrfärgarl nacke oth elJröda öron.
Ahaa - "Renmannen", av Chefen

utsänd, ftllgörancle sin plikt
ljtrclligastc. Vad är det clå sorn

på clet
till clen

Srad retar denne man att åkatrla alla
onclskans väsen? Jo, typiskt för en dcl
CVA-are, här har nan lekt stressad ocl.r

cch ackordsarbetare
tid ej räckte för upplockning av

iagåc1 tiänsten.tan

vars

trärrll och brädlappar. Ilade man varit
räcld om manschetterna eller var det för

kallt on fingrarna? Hade rationaiiseringsnännden ej tagit hänsyn till nödtid för upprensning och återställande av arbetsplatser efter arbetsup1rgifters rrtförande? Eiler skall det se ut
vändig

så här vid en arbetsplats soln inte längre anr'änds? Var det sabotage mot kom

pisar eller en fälla för Jeppe II? Nei
ingetcleral Av ten bekvämlighet och
bristarclc ordningssinne skräpas det ner
på r'år annars natlrsköna arbetsplats.

Dct är

befogat

ned

Platser som de flesta av oss gör i hemrnet, garage och i sommarstugan. Det
:ir inte bara skräp sorn ligger överallt
på våta arbetsplatser, det finns också
mången clyrbar materiel sorn drabbas av
samnra öde genom denna slöhet och brist

på ekonomiskt sinne sotrr visas av oss
CVA-ale. Med mrvarande pressacle 1äge
Jör' \årr fö'ercg.åväl sonr fö- nrång.r
andla, är det viktigt att tillvarataga alla
tillfällen och möjligheter till ett förbättrande av ekonomi, gott renomm€ liksom att arbetsobiekten blir konkurrens
kraftiga på marknaden i kanpen med
cle stora och penningstinna gigånterna.

"Renmannens"

verksamhet så länge inte vi CVA-are
håller samrra ordning på våra arbets-

S-t eleuinlze n

Liref vänlighet skcrdcrrYcrldrig
t.

Vi kart ailla, oavsett grad, ställning och
begåvning, vara vänliga. Det kostar så
litet, neo det är värt väldigt mycket!
Små, små ord sagda av vänlighet kan
lörändra både oss själva och vår rniljö.
När det gäller att visa väntrighet har det
ingen betydelse, om man

är

begåvad

eller obegåvad, god eller dålig psykolog.

Hur är det

egentligen

i

arbetslivet,
sparas det inte alltför mycket på de berömmande orden? IJppmuntran och be-

röm är alltid stimulerande. Hur många
arbetsledare tänker på den saken? Och
dock verkar sådan vän1:ghet direkt arbetsstimulerande och eggar oftast til1

foftsatt gott arbete. Ällt beröm måste
dock gr-undas på vetskap om ått det är
\älföftjänt. Om en person är värd heröm så ge honom det gärna så andra
hör det, men gör det inte inför en större publik om det kan befaras att han
hlir hl"" n"h "me.".{

Ge också berömmet ndr medarbetaren som bäst behöver det. När hon eller
hån är trött, rådlös eller osäker på hur
arbetsuppgifterna skail lösas eller om
personen ifråga har känslan av att stå
och tralrpa på stället. Att 1nan inte i
tid och otid skall ge uppmunlran sägesig självt, likaså att mån inte skall ta till
kiinsloladdade superlativer. Berömmet
bör vara natrrrligt och sponlanl. Ln erkäns1a som är anspråkslös men kommer
{rån hjärtat, är långt effektivare än en
månonrrlio rr+iohpt

Det är riktigare att berömma än att
kritisera. Spara på kritiken och klandra
inte i onödan. Kom ihåg att vänlighet
föder viinlighet! Genom vänlighet uppnår vi stör-re tillfredsställelse med oss
själva, vån arbete och var omgivning.
Inorn varje arbetsområde finns det
många tillfällen att visa intresse för
människan och uppskattning av ett bra
ufört arbete. Bara en så enkel sak, som

att ex. låta den som svarat för ett
visst ärende, få sin signåtur på Cen utgående skrivelsen har av många uppfattats som en viss uppskattning av det
utförda arbetet. Det har verkat som ett
trivselmoment. Det ger i all sin enkelhet en vink om de möjligheter sorn kan
linnas att ta tiilvara och uppmunlra individuella prestationer

i

arbetet.

Den arbetskamrat som ber om vår
hj:ilp bör få den. Vi ger honom med
Blatt htrmör det handtag han behöuer

Vi

ger honom också alia de inforrnatio-

ner om arbetet eller arbetsförhållandena, som vi kan lämna och tänker inte
"det får han ta reda på själv, det var
ingen som visade mig".

Det finns många sätt att visa vänlighet och uppskattning. Låt oss inte bara
stanna för en vänlig vecka utan gå in
för ett vänligt 19681
KS-nyn.

Sfor-Hiälrnclren runt

örebro Korporolionsförbund och Nerikes Allehqndq ordnor långlopp på cykel för hurrigbullcr
Söndagen den 12 maj

tar

såmtliga cyklister

ki.

07.00 star

till ett

2O-mila

långlopp, som går över Arboga-örebro

Läppe Eskilstuna Arboga. Starten

sker samtidigt i örebro vid Gustavsviksbadet och i Eskilstuna i Parken saint om
det blir til1räck1ig anslutning lrån Arbo-

ga-trakten även från Folkets Park vid
Vinbäcken. örebroare ryklar medsols,
Arboga- och Eskilstuna-deltagare motsols. Om farten är någotsånär lika kornrr-ter de att mötas två gånger.
Matkontroller är ordnade vid Vinter

örebro och 'i Parken i Eskiistuna samt "fukt"-kontroller vid Vinbäcken och Läppc. Dct konxrler att se,rveras "Vasaloppsmat" - nypon- ocl'r
stadron

i

rabarbersoppa
14

etc samt

1äskedrycker.

För förtäringen svarar Arboga Bryggeri,
t'ipps Bryggeri örebro och Ekslröms i

samtliga Sveriges Korporationsidrotts-

örebro.

inbjudes notionsåkare

Monarks ordnar ned erforderligt antal följebilar.
Vid loppet förekommer ingen direkt

Tävlingsryklar lär inte få anväodas.

tävling

ned tidtagning och alla, som

kör banan runt på rykel, får en minnesocl.r förtjänstplakett

på vilken

präglats

en reliefkarta av banan.

I{jälparrangörer

rykelklubben
Centrum och Södemanlands Korporationsförbund. Blir det också start från
A,rboga, som vi hoppas på, svarar Ar-

för

arrange

mangen här.

Kallelse

till

loppet har gått

ut till

2J2 stycken. Som deltagare

i alla klasser.

Strä(lrn ser ju litct lr.kräckande rrr,
1967 års cykelrundor visade att
konditionen var mycket god, och det
fanns gott om överskottsenergi. StorHjältrareloppet blir väl också en liten

nen

förträning

är

boga Korporationsförbund

förbund

till

Vättern Runt.

det verkliga storloppet

-

Alla spänstiga vid CVA, UHF och
DC smöri Era cyklar och börjä tråna
i Brattbcrgsbacken, så att vi kån vlsa
Niirke och Södermanland ått det finns
raketkmt cckså i Arboga. Vi ses på
bågenl

SKOTT I ilrT'R.KRET

Driffvörnet vid CVA-UHF hqde sin mörkerföltskiutning i CVA:s utmorker fre- Klass B
dogen den 2 februori. Anslutningen vqr oväntql stor och tävlingen vor mycket 1. Arne Corsell

rvckod.

Vår driftvärnsledare Bertil Blomqvist
vill se ti.ll att det skall bli skottår i alla
bemärkelser. Kanske hade han detta i

Under skjutninge.r tävlade sjukvårdare i sjukvårdstjänst. Högsta möjliga
poäng \ar här 24. John Enoclsson lyc-

tankarna, då han ordnade årets mörker-

kades r.rppnå 18.

[ältskjutning. Redan vid cnmälningen
visste han att det sku,lle bli en lyckad
tillställning, då kunde han räkna in 5
lag med 8 man i va,rje. Det var 13 Kpistsky år. De övriga 27 hade gevär,
Midvintemattens köld var mild. Nyfallen snö gjorde föret viildigt halt och
det sattes nog mer än en rova. Ett svart
mörker dold,e elåindet. Det var 6 skjutstationer och nålen betraktades sorn
mycket sva,ra. 1 : a och 2: a stationen var
elupplysta figurer på 40 m avstånd: 1/8figur och hliilm. Station 3 och 4 var

hund och l/3-figur på 80 m avståad,
rrppJlsta av marschaller. Samtliga skyttar konstaterade där, att siktet yar osynligt. Att resultaten blev bra berodde
nog på god intuition och liggande ställ
ning. På alla andra skjutstationer måste
man stå. Mål nr 5 var på korthall, 12 m,
och skulle beskjutas med kammarammunition. Det var en miniatyr av hel-

figur. Detta var otvivelaktigt den 1ättaste uppgiften. övningen avslutades
med l0 skott mot ringad tavla. Trots
svårigheterna blev resultatet förvånansvii,rt gott. Flögsta möjliga po?ing för gevär och K-pist var 39 poäng. Holger
Larsson och Lennart Larsson presterade
vardera 37 poäng.

3:

1. Nils Erik Lundahl

kaffesup6.

Stämningen yaf mycket hög, då utdelningen från den fömåimliga prissamlingen böriade. Elrer delua urdelades tjänsteårstecken.

För att täcka vissa omkostnader såldes lotter på en "specerihink", sorn
vanns av lJarry Arvidsson.
Sedan alla fått något, förtäring

ocl.r

pris, återstod inget annat än att tacka
Bertil Blomqvist med sina flitiga med'
hjälpare och alla damerna för den oförglömiiga kvällen. Det hade verkligen

gjorts stora ansträngningar för att det
skulle bli en skottårsafton och det var
inte av artighet, som a.l'angörerna inte

lick så goda skjutre:uLtat, Utan lJvärr
reaktionen efter förberedelserna.

L

Holger Larsson

l.

D

7q

,,

K-prsr

Gunnar Merkdn

)6

2. Erik H. Petterssoo
3. Ingemar Carlson
Grupp E Sjuhuårdare

l.

John Enocksson

18
16

2. Tage Ericson
3. Harry Johansson

l6

,,
,,

,,

Tjönsteårstecken

för 25 fu tlLl Grnnar Dahlman, Harry
IIahnc, Olov Karlsson, Herbert Kåberg,
ör 20 år till: Artur Byström, Harry

'f

Hahne,

Erik

Isaksson,

Bror

Karlsson,

Herbert Kåberg, Sven Persson, Sven Tiborn.
f iir 15 år

till: Gösta Andersson, Harry
Hahne, Harry Johansson, Herbert Kåberg, Bengt Lu.rdmark, Folke Larsson,
S. E. LtLndabl, Åke Persson, Gunnar
10 ,ir nlI: Arne Corsell, Evert Evaldsson, Erik Harry Pettersson.

för

A

2. Lennart Larsson
3. Äke Dandanell

Klass

27

Rystedt, N. E. Tägtström.

Resultat:
Klass

27 ,,

2. Ilans Carlsson
3. Finn Fransson

tävlingsledninSen en hard sttmd atr på koflast tänl(-

rr.rn ordnat med en god

f,x,äif,i

Klass C

Efter skjutningen hade

bara tid räkna ut resultaten och göra
prislistan. Under tiden hade fruarna
Blomqvist, Wallqvist, Nyr6n och Bro,

34 poäng
?)
28 ,,

37 poäng

37,,
36 ,,

för 5 år tilL Harry Arvidsson, Åke Danclanell, Gösta Carlsson, Holger Larsson,
Lennart Karisson, K.-E. Wiss.

DET TÅL ATT TANKA PÅ
Enligt gällande anställningsreglemcntc
skall arbctsticlen utnyttjås effektivt. Mecl
undran och beundran ser man

nrånga

passera stämpelur och grindar långt uncler idealtid.

En stillq reflexion

CVA har f. n. c:a 1.400

anställda.
Skulle var och en av dessa starta arbetet 5 ninuter för sent på morgon€n,

förlänga sin lunch med 5 minuter oclr
avbryta arbetet 5 ninuter för tidigt på

kvällen så blir summan 15 minuter peranställd och dag. A1lmänt tycker nan
att 5 minuter är en mycket kort tidsperiod, så antagandet är rimligt.
För hela personalen blir detta: 1.400
x 15 = 21.000 minuter eller 350 timmar/dag. Vi har i genornsnitt 220 effek-

tiva arbetsdagar per år. Detta innebär
att: 220 x 350 - 77.000 timmar/år går
förlorade. Lågt räknat antager vi en de-

biteringskostnad av 30: -/tirnma och
anstdllcl. Detta blir 30 " 71.000 2.310.000 kr/år eller runt tal 2,3 MKr.

CVA betalar ut årligen i löner

35

MKr.
Förlusten är således
2,3 . 100 = 6,57 o/o
35

Ett löretag i den fria markaaden sonr
kan få ihop ett rent netto på 5 8 o/o
anses ha gått bra.

Jag överlämnar detta för att läsaren
kan dra konseltvenser härav.
E. Bäcb

r5

NAIT BER.GTR.OLLET KOftI DANSADES JULEN UT
Januari är julfesternas tid. Den 13:e

januari

sar[tidigt sonr Bergtrollet
intog lrCPF-medlemrnarnas barn Medborgarhrrsct. Efter ett
prr b:rrniilnrer )lorn)aJe sLarän in i
lotundan där lekfarbror Curt Gr6er rutjnerad och välränad från Arboga
stads julgransplundring - satte full
sor:rr på danscn. Musiken levererades
lned faft och ldäm av Rolaad Ohlsson,
lranJl<larcr och Stig läderlund, gitar:r.
Vid hahtid hämtades krafter ur salt och

l/68 kon ut

tårta. Leken fortsatte sedan med fö!nyad styrka tills tomtarna Sven Björkltrod
,'clr Folke l,ohans"on förklaradc övning-

Aumtilsoiirt sillshap. Tontten Follze lo,
I

rans son rne

Y

tl

up

pv aktning.

Curt Grett i arbetstagetr. Rolancl OhIson och Stig lätlerlwtd aclzomltanjerar.

LIA Cunnarsson lyssnar till en sångstjinta.

arna avslutade med de väntade påsarna.
Krappt , n vcLkd scnarc [irades ännu
en julfest. Då var clet FCTF, sorn var
arrangör. För att bryta traditionen gick
den av stapeln på en lördag
- den 20.1.
500 ungdomar räknades in (nytt rekordJ. Varmkörning skedde som vaniigt

med ett par filmer. På grund av den
stora tiuströmningen stärktes skaran
nre,l goJ ld.rtäring före srörre ansrräng-

i anspråk
scrvering.
Sedan brr,len flytlats undan tog den
kände ungdornsledarcn UA Gunnarsson
befälet - l.ran l.rar l.rållit på rued sådan
ningar, Rotundan hade tagits

till

verksamhet

i

13 år. Med

1.rög

röst

och

vilt fäktande arnar

satte l.ran hela förlivliga danser och ringlekar

i
rill ton,rrra lrån Sren
samlingen

AhLrrands elek-

hanclklaver enbart detta
sistnänlda ett akustiskt underverk.

troniska

Danspreståtionerna framstod för åskådare sonr en rirotion,bragJ. Nir krafterna
biirjacle svlka npptog ungdonliga körer
svensk-toppJåtar. Även de äldre deltog
i d:rn'cn i modrrnc tongångar. 5å 'rnå-

ningon börjacle dock en viss trötthet
lägra sig. Då framträdde de glada tom-

tarna Bengt Johansson och Henric Dac,
kel-.,
dclrJc ut jrrlgransplr.,ndr ngs"orrr
påsarna. På hemvägen försäkrade flera
ov dc yngre, att denna julfcst alltid är
toppen. Festgeneralen Birger Ählin kände sig rnycltet belåten.

BLANDAT R.EFERAT FR,ÅN KONSERT I ARBOGA
Gårdagens konsert på Tre Stånkor
gick för utsålda lyktor. När aftonen började rned ett Listverk, vår det redan
fullspikat.
Gästdirigent var Estramaduro Para{fini. Det var sublimerat, vad han kunde
få fratr rrr sin pinne. När instnunenten
inte gick tillräckligt högt/ foftsatte han
virtuellt själy. Tonträffningen var på 64-

delen när, vibratot på håret, klangen
full och tonig, och anslaget beviljat.
Älldeles cello spelade Hischa Matcha
Jafetz, som poccade på ett molto, något,
16

som ingen ära gjort honon stridig. En ten gick så upp i spelet, att han tralnUtsökt stalldoft utströmmade från hans pacle i klaveret.
NIan fäste sig vidare vicl ett pa,r. attiCrenona.
tyder
av P,ittelinj den äidsrc och en fyBethoovens nia framfördes synnerlisonomi i samna dur samt några spaggen välputsad. Estramaduro höjde klubhetti för en violin och två stråkar.
ban och stråkama ströko med, den ena
Grundstötning

efter den andra. Mässingsinstrumenten

hade allaredan börjat. Dragmonsunen
tog tyvärr en för stor ters, fick ett fiss
i vrångstrupen, men kunde dock hålla
bystäDrman i den lantliga sviten. Förste
basen fick vacuum i tuban, och pianis-

av Grieg gick orkestern
inte i land med. Äv Verdi vilsefördes
Traviata i tre olika tempi. Alla sutto
andtäppigt lyssnande, tilis sista ackordet
var uppgjort.
Kväilen avslutades mycket taktfullt
med

Supp6.

El. Q.

Plcrnering för serrresler

KTARATIO N5VECKANS
AFFARER
DE

Fråga: Jag har nu adderat alla mina

avdlg. rr vilk: triirr..t dc.." ha' irrtresse: affärsrcsa till Las Vegas 15.000,
lortbildningslitterattrr 4:50 samt kvinror' 25.0n0. Dct vicrr cig .rr1 ,l.tru gcl
jär-r-rt ihop mecl nina inkornstcr Ifaltkan jag ha giort nägot
tiskt på ijrctj
misståg?

GlttLl nttilzlara

Svar: Vi kär]ner- den stijrsta sy rpati
för samtliga Er:r avcirag. Troligen har'
Ni c1och 1äst fel. Det står "avcltag för
inkomsternas förvärvancl:" il]te "fördär
vanclc

Alla ser vi fiam not senrcstetn necl
förväntningar. Vad skall jag göra för att
{å cn trevlig scnester? OIclct rir Pi,A
NERING antingen det gällex att resa
pa egen har.'l cller att föli. rrred nagon
sällskapsresa

till

soligare ländcr.

tö'

arr biJrja ned .ällik.rpsresorra sa
får nan gratis broschyrer på alla rese
byråer. Man kan hemma sätta sig necl
och stldera broschyrerna och så vänder
r-r-ran sig till resebyrån och får svar på
de problen som dyker upp vid bro
schyrstudien. Vad man skall se efter i
broschyrcn är nycket, men franlförallt:
Vul lår mttn f& pengarna? Vad är det
för hotell och hur är clet beliiget? Vacl

är det för flyg? Dag eller natt? Är det
hel cller l.ralvpension? Iigår flygskatter

i

priset och vad är avbeställningsskyddets kostnad? Vad har jag för an-

na

.lrrtningar till avrcseorten' Vrd lår jag
I'etclc på flySplatsen för er. garagering
av bilen? Alla dessa frågor får Ni svar
på hos resebyrån utan kostnad. Bäst är
naturligtvis ett personligt besök på resebyrån clå Ni får träffa reseförsäljarcn
son kanskc just har varit på resmålet

och studerat plåtsen. Det finns rnånga
anclra frågor. Behöver jag visum, vad
skall jag ta ned för valuta m. m.?
För den enskilde resenären som vill
färdas ned bi1 gäller det också att pla
nera. Se över bilen ordentligt och gör
trpp en ordentlig resplan. Tänk på att ej
ta för långa dagsetapper. Det inträffar
allticl sakcr efter vägen. Barnen får se
något och lnan nåste stanna upp. När
rnan iir klar ned grovplaneringen tar
man steget till resebyrån för att ordna
up;r eventuella bokningar av färjeplatscr. Bokar man en plats riskerar man

intc .tt behöva stå långa tider i kö och
se hur selnestertimmarna rinncr bort.
Kostnaderna för' en bilbokning är så
srlå att det absolut är lönsamt att boka
sin plats i förväg. Man kan ävcn få hytt-

".

Lars Hahne, Arnc Hell,
Lillie lgnell, Cwilla Getllit schl?a, Ingrid l ohansson,
Majlzen Bohntan, Kerstin
Petterssott, Inger Karlssott
och lnger Holmquist
pf!7tdf senlestcrrninnen och

pltuerar lör sonlmaren.
platser på båtarna leserve
rade. På resebyrån lår nan

sedan reda på vad man
skali ha för handlingar med
sig. Man kan få visumfrågan löst i förväg, man kan
Iå internationellt körkort.
Obs.1 I många av öststatsländerna krävs det interna-

tionellt körkort. Tänk

även

på att det i vissa länder
krävs cxtra utr stning för
bilen orn Ni behöver stanna npp på en a tostrada på
gruncl av motorfel. Tänk
ävcn på att Ni håller lagstadgad hastighet.

I

nrånga
ser
strängt på has-

av länderna i Europa

man nycket
tighetsöverträcleiser och det
är nånga som har fått sin
selnesterkassa hårt reducer ad innan man har l<ommit till sencstermå1et.
När Ni nu läst clessa ra-

der ställ stegen till Ecier re
sebyrå och gör det i god tid
ty dess förr man är ute dess
bättue är det. Resebyråmannen hälsar er säkert hjärt
ligt välkommen och Ni behöver inte varå rädd för att
ställa frågor til1 lronom. Är
clet någon fråga som han

inte kan lösa på stunden
har han dock möjlighetef
att ta reda på rätta svalet.
Beucrkxt

NYA
"..lika Iätt
som att
stänga
en dörr...
\---- ---J

BARBATK
MED

AUTOMATISK
SÄKERHETS.
o

TASNING

a Extra säker konstruktion - bl.a. bärbalkar med Sigma-prolil och automatisk låsanordning-) a spar tid
tack vare lätt flyttbara bärbalkar, inga hakar eller bultar
a kortare monteringstid med
hela gavlar o stora val.1,
möjligheter * sektioner för 2 och 3 lastpallar i bredd.
*) oatentsökt

Tag kontakt med Eleclrolux - specialist på materialhantering och inredningar tör produktion, lager och arkiv!
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