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När detta skrivs är vi mitt uppe
i bokslutsarbetet och vi har just
avverkat semesterperioden 1992.
Jag hoppas att alla har haft en
fin sommar och en skön semes
ter.
Jag kan konstatera att vår lång
tidsplan, där vi bl a lagt in ett
årligt effektiviseringsmål på 1,5
procent, håller. Vi kan därför nu
sänka vårt omkostnadspålägg
från 14 till 13 procent.
Med glädje kan jag också kons
tatera att allt arbete vi lagt ner
på att förbättra vår lagerredo
visning har gett resultat. Kvali
ten i årets redovisning är myc
ket hög och tidigare overifierade
differenser kan nu verifieras.
Fundamentalt för sådan verk
samhet som vi bedriver är att
den kan redovisas och analyse
ras och utföras med hög grad av
säkerhet och aktualitet. Därför
lägger vi ner mycket stor kraft
på att successivt förbättra den
ekonomiska styrningen, redovis
ningen och uppföljningen.
I förra numret av IRMA oriente
rade jag om hur vi d eltar i
LEMO-utredningen. Vad har
hänt sen dess?
En stor och grundläggande
fråga gäller rollspelet mellan
regering-försvarsmakt-FMV.
Eftersom FMV skall vara en
direkt under regeringen lydande
myndighet utanför försvarsmak
ten måste FMV klara av att bli
"styrd" både från försvarsmak
ten och regeringen.

Ansv~

u tgivare:

Redaktion:
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Tekn. dir Jan Edelswärd

Sture Selemark
. Curt Ahlstav
AndTea Rosen
J<mny ROS(!nquist
Annika Jö nsson

av tekn dir Jan Edelswärd
Inom FMV så är det främst två
områden som kommer att dis
ku teras. Det är dels hur det
tekniska systemstödet bör utfor
mas och organiseras, dels
ansvarsförhållandena avseende
vidmakthållandet.
Inom RESMAT berörs vi av
dessa två frågor i synnerhet i
frågan om vidmakthållandet.
Eftersom reservmateriel utgör
en integrerad del av materiel
underhållet är det för oss viktigt
vilken roll FMV kommer att
agera i. Här är det också viktigt
hur den framtida verkstads
enheten inom försvaret kommer
att organiseras.Vilken under
hållskompetens skall finnas
inom försvarsmakten? Hur
skall det centrala materlelunder
hållet organiseras?

Det är många och svåra frågor som
kommer att behandlas under hösten
och som jag avser att återkomma till
i kommande nummer av IRMA.
För oss på RESMAT är det en speciell
höst vi går till mötes. För det första
fyller "RESMAT" 45 år, för det andra
fyller DELTA 40 år och för det tredje
kommer vi att inviga det nya central
lagret.
Alla dessa aktiviteter kommer att ske
under två dagar, torsdagen och fre
dagen den 12 respektive 13 november
1992. Nästa nummer av IRMA kom
mer att handla om detta jubileum.

~~~
C FMV:RESMAT

Reds reflektioner
Nu är det höst igen ....
Vackra färger på träden, frisk
luft, och dagg i gräset på morgo
nen är något a v vad hösten
brukar bjuda på. En vacker tid
tycker många men jobbig och
deprimerande tycker andra. Vi
på redaktionen ser med spän
ning fram mot hösten.

Ha en härlig höst med mycket
frukt, svamp och grönsaker.
Redaktionen

I

~--------------.-------------------------,

Adress:

FMV:R"ESMAT

Telefon:

"IRMA"
I30x 1002
732 26 ARBOGA
0589-160 00

Telefax:

0589-130 44

IRMA utkommer med tre nummer l år.
Nästa nummer är beräkI1at till början av
d ecember 1992.
Manusstopp: 30 oktober 1992.
Upplaga: 2000 ex.
Produktion: Reklambyrån ART, Arboga

Fömödenhetssystem 2000
Utredningsarbetet angående
"hur den framtida ledningen av
fömödenhetsförsörjningen och
materlelunderhållet skall ut
vecklas och anpassas till en ny
ledningsstruktur inom förs
varsmakten" - SAMT HUR
OMRÅDET SKALL FÖRSES
MED INFORMATIONSSYS
TEM - rullar vidare. Inom del
projektet RESERVMATERIEL
FÖRSÖRJNING har följande
aktiviteter genomförts under
det senaste budgetåret
Den hitintills genomförda verksam
heten har varit av "kartläggnings
karaktär". De verksamhetsanknut
na användarkraven på olika nivåer Deltagarna vid anneseminariet letar KFF (Kritiskil Framgångs Faktorer).
och hos olika intressenter inom
reservmaterielförsörjningen har
anpassat för en kris-krigssituation
lagen har ingen eller liten direkt
kartlagts och dokumenterats.
men samtidigt vara fullt använd
bäring mot informationsstödet men
bart i fred.
följande kan dock särskilt framhållas:
De framtida ADB-tekniska förut
sättningarna och möjligheterna har
- Förmåga skall finnas att lager
... Överse försörjningsmodellen
inventerats och dokumenterats. En
hålla och tillhandahålla rätt mate
för fred, kris och krig
övergripande förstudie rörande de
riel, i rätt mängd, på rätt plats och
tekniska förutsättningarna för ett
i rätt tid.
,. Förändra informationsstruk
försök inom Milo Syd har genom
turen
förts. Samverkan med företrädare
- Att tillgång på en väl strukture
för andra system som skall verka
rad information om reservmateriel
,. Kris- och krigsanpassa ett
inom den regionala och lokala
föreligger.
nivån har påbörjats.
optimalt informationssystem
- Att en sårbarhetsanalys genom
För att kartlägga de regionala och
förs på reservmaterielsystemet.
,. Överse regelverket
lokala kraven på reservmaterielför
sörjningen har tre kartläggnings
- Att behoven av reservmateriel i
,. Förbättra tillämpningen av
seminarier genomförts i samverkan
krig fastställs.
MA-synsättet
i reservmateriel
mellan MBS och FMV. Seminarier
försörjningen
na var inriktade gentemot Armen,
- Att roller och befogenheter och
Marinen och Flygvapnet och omfat
de ekonomiska spelreglerna
,. Överse ekonomihanteringen i
tade i huvudsak kraven i krig med
avseende reservmaterielförsörj
infosystemet
erforderlig komplettering avseende
ningen överses.
fredsförhållandena. Förutom del
I syfte att kartlägga de centrala in
tagare ur Milo Syd, olika förband
,. Sök nya ADB-tekniska lös
tressenternas krav på reservmate
och myndigheter deltog represen
ningar.
rielförsörjningen har ytterligare tre
tanter ur berörda avdelningar inom
kartläggningsseminarier genomförts
FMV vid de olika seminarierna.
Under de genomförda verksamhets
i FMV regi. Två seminarier var in
analyserna vars resultat kommer att
riktade mot att kartlägga kraven
avseende delfunktionerna anskaff
utgöra en central grund för det fort
Över lOO-talet olika åtgärdsförslag
satta utvecklingsarbetet har en stor
ning,
lager
och
distribution
och
ett
framkom under seminarierna och
mängd förslag till förändringar inom
seminarium behandlade kraven från
de huvudsakliga kraven samman
andra berörda enheter inom FMV.
reservrna terielförsörjningsverksam
fattas nedan:
heten framkommit. De berör hela
Vid seminarierna framkom 340 olika
- Försörjningssystemet skall vara
verksamhetsfältet och alla berörda
åtgärdsförslag. Merparten av förs
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forts . Förnödenhetssystem 2000

nivåer och intressenter.
Förslagen kan fördelas inom
"förändringsområdena":
- marknad och kunder
- organisation och atti tyder
- information
- rutiner
- tekniska hjälpmedel.
Avseende kraven på informations
stödet har dessa i samtliga seminarier
präglats av och utgått från det stöd
som nuvarande systern DELTA
medger. De övergripande föränd
ringskraven gentemot informations
stödet pekar dock sammanfattningsvis
på behov av ett förändrat in forma
tionsstöd som:
- är anpassat för behoven i kris, krig

och fred,
- kan redovisa nedbruten informa
tion om behov och tillgångar för
kris, krig och fred,
- är logistiskt anpassat till centrala,
regionala och lokala krav,

- har en decentraliserad och
modern ADB-konfiguration.
Många personer var engagerade i
verksamhetsanalysema och bidrog
aktivt till det imponerande resultatet
som sammantaget påvisar reservma
terielförsörjningens stora betydelse
inom försvarsmaktens materielunder
håll.

TACK alla MEDVERKANDE!
Resultatet från verksamhetsanalyser
na utgör tillsammans med tidigare
klarlagda övergripande problem och
brister med dagens DELTA underlag
för fortsatt utvecklingsarbete gente
mot ett nytt informationssystem för
reservmaterielförsörjningen. Det
fortsatta utvecklingsarbetet är från
FMV sida föreslaget att bedrivas inom
tre huvudområden:

Det är strax efter kriget. Två
pojkar åker tåg med sin mam
ma. De har fått varsin banan,
deras livs första. Just som den
ene ska ta den första tuggan kör
tåget in i en tunnel. I mörkret
hörs en rost:
-Brorsan, har du smakat på din?
-Nej.
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Seminarieledarna Cathrine Hedman och Kerstin Sjölund lockade framgångsrikt fram
deltagarnas ideer.

• Översyn av försörjningsmodellen
• ADB-utveckling
• Försöksverksamhet inom Milo Syd
Översynen av försörjningsmodellen är
av grundläggande betydelse för det
fortsatta utvecklingsarbetet och syftar
till att fastlägga det grundläggande
försörjningsmönstret och den därav
följande fördelningen av roller och
befogenheter under olika skeenden
och vid de olika organisationsnivåer
na. Vidare syftar översynen till att
klarlägga och fastställa det detaljerade
regelverk som för olika delfunktioner
inom reservmaterielförsörjningen
erfordras som underlag för det fort
satta systemutvecklingsarbetet.
ADB-utvecklingen omfattar initialt en
fördjupning aven förstudie rörande
ADB-tekniken inför den planerade
försöksverksamheten inom Milo Syd.
Därefter omfattar aktiviteten det, efter
översynen av försörjningsmodellen

-Akta dej för sjutton! Jag blev
blind!
Magnus 4 är, är ute och tittar på
fåglar. Plötsligt kOIllIller en
grönfink flygande. Magnus
rusar in till mamma.
- Titta mamma! En fågel som
inte är riktigt mogen ännu.

och försöket vid Milo Syd, återståen
de utvecklings- och anskaffnings
arbetet. Försöksverksamheten i Milo
Syd syftar till att:
- säkerställa utveckling i anslut
ning till pågående övrig utveckling
av lednings- och informationssys
tem inom försvarsgrenarna på
lokal/lägre regional nivå,
- säkerställa att den högre regionala
nivåns behov samtidigt beaktas
- verifiera tekniska lösningar som
underlag för kommande beslut av
seende det totala stödet för
reservmaterielförsörjningen.
Övergripande tids- och resursbe
hovsplan för det fortsatta arbetet
föreligger nu som underlag för
beslut om den fortsatta verksamhe
ten under kommande budgetår.
Sture Selemark

Bettan beklagar sig:
- Hasse kallar mig för flodhäst.
Vad ska jag göra?
'- Inte vet jag vad flodhästar gör.

cRESMAT - PROFILEN)

Får Vi presentera

ARNE
THORSELL
Krogchef som blev stabschef.
Hedin Foto

Vill Du ge en kort presenta
tion av Dig själv.
- Jag är född för dryga 50 år
sedan i Sundsvall. Har flackat
runt en hel del i Sverige för
pappa var nämligen lärare. På
50-talet lxxlde vi i Arboga och
1958 tog jag realen där. Sedan
blev det Västerås eftersom far
min blev skoldirektör där. 1962
tog jag studenten, sedan blev
det lumpen på 13 i Örebro. Jag
fortsatte och blev sedan omcer
1965. Gick Militärhögskolan
1971 -1972. Därefter jobbade jag
med frivilligorganisationerna
i Västmanland på Fo 48 i Väs
terås 1972 - 1976. Sen tillbaka till
Örebro som grundutbildnings
kompanichef på I 3 1976 - 1978.
Min fru är från Västerås och
1972 öppnade vi restaurang
Johannes i svärmors gamla
cafelokaler. Jag gick över till
reservstat som major 1978 för
att vi då utökade rörelsen med
Park Hotel, också i Västerås.
Hotellet sålde vi sedan 1987 och
restaurang Johannes 1990.
Eftersom vi oftast hade haft
högst 3 dagars semester eller
liknande under egna företags
tiden beslöt vi att ta en riktigt
lång semester. Vi åkte runt i
Europa och vilade upp oss och

hade verkligen ledigt. I septem
ber / oktober 1990 började jag
"klättra på väggarna" så jag
sökte mig tillbaka till I 3 och
började jobba på underrättelse
och säkerhetsavdelningen. Börja
de sedan här 1 april 1992.

När Du läser böcker vad
läser Du då?
- Jag är allätare. Just nu läser jag
en bok av Arthur Hailey, Senas
te Nytt. Boken innan den var en
historisk roman om Sydafrika
som heter Frihetens sjö av James
A Michener.

Vad har Du för fritids
intressen?

Vad har Du för framtidspla
ner?

- Det är väldigt varierande. Vi
har en stor tomt i Kvicksund så
där kan man lägga ned väldigt
mycket tid. Jag gillar sjön, skog
och mark. Läser gärna och mu
sik spelar jag mycket. Piano och
gitarr är mina huvudinstrument.

- Eftersom det här jobbet är helt
nytt för mig gäller det att sätta
sig in i allt. Det finns så många
spännande arbetsuppgifter att ta
sig an.

Har Du någon drömsemes
ter?
- Vi har ju rest en hel del i värl
den beroende på att jag varit
engagerad i både svenska och
internationella hotell- och res
taurangorganisationer och redan
haft flera drömsemestrar. Men
annars är nog skärgården utan
för Stockholm eller den finska
det vackraste att åka till. Jag har
inte längre någon stor båt efter
som vi har huset i Kvicksund.
Man hinner inte med bådadera.
Semester i skärgården i år blev
det ändå för syrran har en
motorseglare.

Går Du på bio då?
- Väldigt sällan, det är om hust
run insisterar. Den senaste
filmen vi såg var nog Pretty
Woman. Har man parabolan
tenn kan man ju se filmer dyg
net runt så att säga.

Vem vill Du ta med Dig till
en öde ö?
- Hustrun får följa med vare sig
hon vill eller inte. Har man sen
en hög med böcker och gitarren
klarar man sig nog ganska bra.
Tack för pratstunden Arne. Vi
på RESMATönskar Dig väl
kommen till oss och ser fram
emot att få se och höra Dig spela
gitarr eller piano till revyerna
och luciafiranden.
Annikil Jönsson
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ResmatS
Den nya Stabs- och service en
heten, ResmatS, bildades 1 juli
1992 genom en sammanslag
ning av den gamla administra
tiva enheten och personal för
den inre driften vid RESMAT.
Administrativ ~änst, fastighetsun
derhåll och drift samt lokalvård
utgör enhetens huvuduppgifter.
ResmatS uppgift är således att ge
intern service till övriga byråer/
sektioner vid RESMAT och vår
strävan är att bli allt bättre på
detta, framförallt genom en större
flexibilitet men även genom utökad

Presentation av

Stabs- och Serviceenheten
användning av tekniska hjälpme
del.
Vår inriktning är också på sikt att
samla det mesta som hör till intern
service och intern marknadsföring
till ResmatS.
Chef för enheten är undertecknad.
Jag är dessutom säkerhetschef och
pressombud samt ansvarig för fas
tighetsförvaltning och byggnatio
ner. Mobiliseringsplanläggning och
viss krigsplanläggning ingår också
i mina arbetsuppgifter.

Inga-Britt Aronsson och Monica
Nilsson sköter avdelningsexpedi
tionen med registrering av öppna
och hemliga handlingar. Posthan
tering och tillträdesskydd - inpasse
ring sköts också här och behöver
någon låna en ficktelefon för ~äns
tebruk kan den bokas på avdel
ningsexpeditionen.
Maud Andersson arbetar deltid och
ser till så att papper och pennor och
all annan kontorsmateriel finns i
lager på expensförrådet som är
öppet 09.30 -10.30 varje arbetsdag.

Bakre raden fr v: Arne ThorselI, Sören Ahs, Lars Andersson . 3:e raden fr v: Stig Pettersson, Barbro Nordgren, Inga-Britt Aronsson,
Beatrice Holms, Ingrid Kilrisson, Ingrid Törnquist, Anita Byström. 2:a raden fr v: Birgitta Göransson-Sjöstrand, Monica Nilsson,
Ulla Pettersson, Kiltarina Ahlgren. Nedre raden fr v: Helena Johansson, Marie Lennerlund, Barbro Larsson, Helen Gustafsson,
Maud Andersson, Berit Pettersson, Elvy Larsson och Ing-Britt Eriksson.

Utan reservmateril
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Barbro Nordgren, Helen Gustafs
son och Marie Lennerlund arbetar
på ordbehandlingen med både
svenska och utländska beställ
ningar och anbudsinfordran fram
för allt gentemot inköpsenheten vid
RESMAT.
Även Beatrice Holms och Barbro
Larsson arbetar för inköps räkning
på inköpsexpeditionen med
granskning av priser och orderer
kännanden mm.

Birgitta Göransson-Sjöstrand och
Ulla Pettersson sköter böcker och
kataloger men framförallt ritarki
vet med hundratusentals bildkort.
Meningen är att 93-07-01 skall alla
aktuella pappersritningar vara
överförda till bildkort och vi skall
då förhoppningsvis ännu snabbare
kunna få fram kopior på efterfrå
gade ritningar.

ning av specialemballage mm.
Berit Pettersson är förste lokalvår
dare och övriga som håller rent
och snyggt är Elvy Larsson, Ingrid
Törnkvist, Ing-Britt Eriksson,
Anita Byström, Katarina Ahlgren
och Ingrid Karlsson.
Arne ThorselI

Driftgruppen leds av Lars An
dersson som också håller i våra
interna transporter - utlåning av
personbilar mm.

Yvonne Wandland-Lundberg har
hand om alla beställningar och
ordererkännanden mm på inköps
arkivet och hon hjälper naturligt
vis till när man vill kontrollera
gamla inköpsmål t ex.

Stig Pettersson svarar för att all
intern post distribueras till rätt
plats men hjälper även till med
diverse fastighetsunderhåll.

Helena Johansson sköter inknapp
ning på data av utlämnade order
mm framförall t åt Driftbyrån.

Torgny Pettersson och Sören Åhs
sköter fastighetsunderhållet men
också övriga hantverk, t ex tillverk

En flygande jubileumsstart
RESMA T:s jubileumsfirande inleddes
den 9:e september med en "flygets
dag". FS, FlO, F13M, F14, F16, F17 och
AF2 hade välvilligt landat på Arboga
fältet för en dags visning. A32, J3S,
JA37, SKSO, SK60, Hkp9- och 10 före
visades av de sakkunniga gästerna.
Ömsesidig information utbyttes mel
lan - oss som till vardags finns långt
från våra reservmaterielbehövande
objekt - och de som dagligen hanterar
dessa objekt.
Några av oss hade dessutom turen att
få se Arboga från ovan i en SKSO.
En lyckad flygdag och ett stort tack
till våra "flygande" gäster.
Annikll Jönsson

Ett bildsvep från en lyckad flygdag med biA.
Eva Ångström, Carl Nyquist och Eva Eriksson.
Foto: Annika Jönsson

l stannar försvaret
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RESMAT mellan himmel och hav!
Det gäller att synas och höras
i marknadsföringen !
I samarbete med Flygstaben har
RESMATu tgallringssektion "sjö
satt" en marknadsföringsaktivitet
genom att sälja två utgallrade flyg
planshuvar till två fortåkande båt
pojkar från Norrtälje.
Ja, nog hörs dom. Två st 300 hk Mer
curymotorer är drivkällan på en 27
fot (8,20 m) Catamaran som tävlar i
Europaserien för Offshore II.
Innan säsongen är slut räknar grab
barna med att kunna skrämma upp
flytetygen i farter en bra bit över 90
knop. Nu plockar man ut 87 knop
(175 km/h). Håll i hatten!!
Med den farten har föraren fullt upp
med att styra och passa motorerna
varför varje båt också har en naviga
tör som knuffar föraren på rätt kurs.
Båtkonstruktionen och fartresurserna
ger båten det läge som framgår av
rubriken. Vi återkommer längre fram
med information om hur det har lyc
kats för grabbarna.
Namnen på förarna är Lennart Berg
ström och Bengt Eriksson. Bilderna
visar dem vid sina farkoster.
Med böljande hälsningar
Bo A Bylund
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DELTA RUTAN

DELTA 40 år

I december fyller DELTA 40 år!
Detta skall vi givetvis fira och
dessutom berätta lite om i IRMA.
Vi skall försöka ge en uppfattning
om den enorma datautveckling
som skett under denna tid.

Infodagar

Kurser 91/92

Använd PLÖ-P!

Vårens informationsdagar gav
upphov till ett stort antal frågor,
som vi besvarat efteråt. Vi hop
pas att kommande infonnation
skall inriktas mot mera DELTA
nära frågor.

570 elever gästade oss under
året och presterade 997 elev
dagar. Enligt lämnade kursvär
deringar var alla nöjda och läm
nade oss betydligt kunnigare i
DELT A-systemet än när de
kom! Stort tack från utbildarna!

Personliga planeringsöversikten
nyttjas mer efter övningarna
som genomfördes under infor
mationsdagarna i våras. Ännu
högre nyttjande önskas! Ring
och fråga vid problem!

CD-FREJ
DELTA-folder

Kommande kurser

Vår lilla folder, där alla rutiner
och kontaktpersoner anges,
sänds ut under september. Den
utdelas till alla som har behörig
het i systemet. Om du saknar
ditt exemplar, kontakta oss!

Vi följer vår femårsplan och har
dessutom sänt ut den årliga till
myndigheterna. Skrivelsenum
mer RESMAT A707:1182/91,
91-11-2l.
Välkomna på kurs även i år,
önskar Ann-Marie och Torbjörn!

Vi har från TEKNIKOOK erhål
lit CD-skiva med materieldata.
Inkoppling till vårt nätverk på
går. Denna skiva ger mycket
infonnation på ett modernt och
användarvänligt media! Även
vissa DELTA-data ingår och fler
uppgifter kommer att tillföras.

Användarhandboken
Ändringstryck 5 har lämnat
trycket och fördelats till era bok
förråd under sommaren. Alla
uppdateringsrutiner beskrivs
och dessutom har ett antal
flödesschernor införts för att
förklara sambandet mellan de
olika rutinerna.

Det är husförhör. Prästen spän
ner blicken i gamla Lisen från
fattighuset.
- Nå, hur lyder tredje budet?
Lisen sitter tyst länge, så skakar
hon på huvudet.
- Vet inte Lisen att hon kommer
till helvetet om hon inte kan
budorden! Nog vill hon hellre
till Guds himmel!
- Njaaa. Lisen drog på det. Dä ä
ju dä där mä dän goe vännen...

fanny Rasenquist

Avveckling
För att förkorta vår interna
handläggningstid, pågår nu ar
bete med att lägga om datahan
teringen av avvecklingsmål.
Bland annat kommer målen att
uppdelas per sektion.

Egon och Sture gick på teatern
för att se en förestälIlning av
Sartre. Strax innan föreställ
ningen skulle börja kände Sture
. a~ han måste uppsöka toaletten.
Han smög sig ut ~ men trots ett
förtvivlat letande i foajen hitta
de han inte någon toalett. Stac
kars Sture blev allt mer despe
rat, slet i sin förtvivlan upp en
dörr och kom in i en stor sal.
. . Där var det tomt sånär som på

en vas.
Nu varkatastofen nära och
Sture gjorde vad han måste i
vasen. Lättad återvände han tiU
sin plats. Då hade föreställ
ningen just börjat.
-Synd att du missade inled
ningen, viskade Egon. Det var
en överraskning i äkta Sartrestil.
In kommer en man, går fram till
bordet, pinkar i vasen och bara
försvinner ut igen.
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Guldsko-cupen
Guldsko-cupen är en årligen
återkommande fotbollsturne
ring med 7-mannalag mellan
olika arbetsplatser inom RES
MAT. Till årets turnering an
mäldes 4 st lag. Administration,
Ekvägen, Berget och för första
gången grabbarna från Eskils
tunaförrådet (vilka visade sig
omöjliga att besegra). Cheferna
skulle ha ställt upp med ett eget
lag men pga semestrar o dyl
blev så inte fallel
Det viktiga med den här turne
ringen är inte vilka som vinner utan
att alla har roligt. FotbollskUlmandet
varierar men humöret är på topp
hos alla deltagare och publik.
Gliringarna haglar både inom det
egna laget och mellan de olika lagen,
men hela tiden med glimten i ögat,
(eller hur, Roy "Tunnelbanan"
Sjöberg).

Lite om de olika lagen.
Administration: Ett hårt kämpan
de lag med ungefär lika många tjejer
som killar. De spelare man lade
märke till var den "panterlike"
målvakten och den evigt skrattande
vänsterbacken. Fjärde placering blev
årets facit.

Från matchen mellan Berget och Administration. Observera den snygga "tunneln"
som Jeanette Svensson gör på Roy Sjöberg.

Ekvägen: Ett lag bestående av
tekniker, men den teknik de behärs
kar bäst är inte den på en fotbolls
plan. Men med bergsäkra straff
skyttar säkrade de i alla fall en
tredjeplats i årets turnering.
Berget: Grabbarna och tjejen som
trodde att de lätt skulle ta årets
inteckning i guldskon, men ack så de
bedrog sig. De fick nöja sig med
andraplatsen i år.

Jag måste helt enkelt göra tummen
upp för oss viljestarka, uthålliga och
helt fantastiska järnrnän och kvinnor
som återigen genomfört ett tufft
soldatprov anordnat genom
driftvärnets utmärkta försorg.
"En anonym beundrare"
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SLUTSTÄLLNING:
l :a Eskilstuna 2:a Berget
3:a Ekvägen 4:a Administration
Vi ses nästa år!!!
Hälsningar
Lirarna från Eskilstuna

FMV:RESMAT

Insiinr/Qfl1
Tummen upp !!!

Eskilstuna: 7 st segervissa lirare
som enkelt tog sin första inteckning i
guldskon.

'1rma"
Box 1002

Material till Insändarsidan skickas till 73226 ARBOCA

I nöden prövas
..
vannen ..... .
Bamsekramar och tack till alla Ni
som kom ihåg mig under min sjuk
domstid.

Tack!
Hjärtligt tack för gåvor och upp
vaktning i samband med min pensio
nering.

Lars Öhman
Lena ResmatAD

''Pratbubblan''
Vad säger Ann-Margreth
till Andreas?
De tre roligaste förslagen belönas
med varsin Penninglott. Skicka in
Ditt förslag senast den 30 oktober
till redaktionen. Vinnarna presen
teras i nästa nummer av IRMA.
Nmnn _____________________

Adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Avd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IRMA-redaktionen
FMV:RESMAT
Box 1002

732 26 Arboga
Foto: Annika Jönsson
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Vinnare korsord IRMA 1-92:
Göte Stark VFS-Eksjö, Ingmar Svens
son Gävle, Agneta Jonsson GRE Ar
boga,

GRAITIS!

Polisen stoppar en man i bil:
- Gratulerar, ni är den tusende bilisten som
passerar här. Ni har vunnit 10 000 kronor! Vad
tänker ni göra 'med pengarna?
-Jaaa... Först ska jag ta körkort.
Mannens hustru avbryter honom:
- Lyssna'inte på honom, konstapeln. Han pratar
alltid så mycket strunt när han har druddt.
Plötsligt vaknar gamle farfar i baksätet.
- Polisen! Jag visste väl att vi inte skulle komma
långt i en stulen bil.
-Om du går på krogen ikväll igen så tar jag ut
skilsmäsSa.
- Ack, käresta, vad jag kommer att sakna dig.

Väiminor emellan:
. . - Hörde du att dom äntligen har uppfunnit ett
. manligt preventivmedel som är lika säkert som
p-piller?
- Nähä, hur fungerar det?
- Sport på TV dygnet runt!
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Personalforändringar
•
Inom
RESMAT
Nyanställd:
Arne ThorselI

fr o m 92-04-01

Slutat:
Pompe Johansson
Maj-Britt Sjöberg-Lidfeldt

fr o m 92-05-31
fr o m 92-07-31

NÄSTA NUMMER

• DELTA 40 ÅR

• Invigningen av berget

• RESMAT 45 ÅR

o

raden

A

-en verksamhetsutveckling vid RESMAT
I syfte att underlätta en ökad samordning av RESMAT:s kund
och marknadsinriktade kontaktverksamhet etc. har denna
verksamhet fr. o. m. 1 september 1992 tills vidare inordnats i
tre affärsområden knutna till respektive huvudavnämare av
reservmateriel.
Åtgärden innebär en verksamhetsmässig koncentration gentemot
våra huvuavnämare samt en samordning och samverkan mellan
funktionerna anskaffning, lager och distribution vid RESMAT i
marknadsmässigt avseende.
Till affärsområdesansvariga vid RESMAT har utsetts:

För armen
Chefen för driftbyrån
Bengt Larsson
TeL: 0589-829 04
Fax: 0589-130 44
För marinen
Chefen för anskaffningsbyråns
fartygs- och undervattensvapensektion
Curt Ahlstav
TeL: 0589-813 05
Fax: 0589-181 70
För flygvapnet
Chefen för anskaffningsbyrån
Hans Tegenfeldt
Tel. : 0589-813 10
Fax: 0589-18170
De affärsområdesansvariga har samordningsansvar gentemot
RESMAT linjeorganisation i berört avseende. Detta innebär
bl. a. rätt och skyldighet atl engagera de delar av RESMAT orga
nisation (oavsett organisationtillhörighet) som erfordras för alt
lösa uppkomna kund-, uppdragsgivar- och marknadsanpassade
frågor av principiell och övergripande natur.
Införandet av affärsområdesansvar innebär emellertid inte att
ordinarie ansvars- och uppgiftfördelning i övrigt inom RESMAT
förändras.
Min förhoppning är att denna verksamhetsutveckling leder till en
ökad stabilitet från vår sida i samarbetet med uppdragsgivare
och kunder.
Jan Edelswiird

