Ny organisation för
Skandinavien
Division Skandinavien
Tord Nihlen

l

Projektstyrning
Torgny
Appelkvist

l

l
Försäljning
Marknad reknik
Pentus stephane
Nilsson Lindeskog

Från den 1 november arbetar
vi med en förändrad organisation
för Division Skandinavien. Ansvarig för divisionen är som tidigare Tord Nihlen. Lars-Olof
Nyhlen blir divisionschefens
ställföreträdare och ansvarig för
all After Sales verksamhet i Skandinavien. Till Lars-Olof rapporterar samtliga serviceenheter i Sverige, Norge och Danmark.

Service
Gunnar Bodin blir ansvarig
för
fältservice
Sverige,
Stockholm. Wilfred Sörensen för
service Norge och Gregers Andersen efterträder 1 januari 1989
Einar Thorsson som ansvarig för
service Danmark.

After Sales

säljadministration

Lars-Olof
Nyhlen

Bengt
Larsson

Gregerskommer dessutomatt
arbeta vidare med försäljning
Danmark.
Vidare rapporterar Roland
Löwegren (verkstäder), Jan-Olof
Persson (lager- och planering)
samt Åke Jönsson (service support) till Lars-Olof.
Torgny Appelkvist övergår
till en befattning som ansvarig för
projektstyrning och rapporterar
till Tord Nihlen.

Försäljning
Pontus Nilsson blir ansvarig
för all försäljning Skandinavien. I
denna funktion ansvarar Pantus
förmarknad och Stephane Lindeskog för teknik. Mats Lundh och
Lars-Erik Hedin blir underställ-
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Kundapplikationer
Jan
Ljunggren

da Po n tus och arbetar med försäl jning Sverige. Morten Gundersen
och Toralf Brun~s blir underställda Pantus och arbetar med
försäljning Norge.
Bengt Larsson rapporterar
som tidigare till Tord Nihlen och
ansvarar för säljadministration.

Kundapplikationer
För att ytterligare förstärka vår
strävan att arbeta i nära samverkan med våra kunder överför vi,
från och med l december, våra
grupper för kundapplikationer mjukvara- till division Skandinavien. Jan Ljunggren kommer som
ansvarig att rapportera till Tord
Nihlen.
Sven Nyberg
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SM 2000 i
Portugal

Tack för det
gångna året
För Ljungmans innebär den 31 oktober ett slut på räkenskapsåret
1988. Därmed kan vi blicka tillbaka på ett strävsamt år, men också på

ett år som bjudit på många ljusglimtar och möjligheter.
Jag är medveten om att varje årsslut medför en avsevärt ökad
arbetsbelastning för samtliga anställda inom företaget. Jag vill därför
tacka er för en bra arbetsinsats.
I skrivande stund är bokslutet ännu inte klart. Vi kan dock konstatera att den låga försäljningsvolymen kommer att medföra ett väsentligt lägre resultat än vad vi är vana vid.
Bengt Berg
Shell i Portugal har nu installerat System Marketer 2000 med
utomhuskorthantering av bankkort på två stationer. Inom kort
kommer vi också att köra igång
med inomhuskorthantering och
vår POS-terminal. Man kan lugnt
påstå att framtiden för oss i Portugal ser ljus ut, då vi har stora chanser att förse mer än hälften av den

portugisiska marknaden med
vårt System Marketer 2000.
Stationerna i Portugal är oftast
s k "drive-in forced exit" stationer,
som stationen ovan från Benfica.
Med andra ord kunden kör in på
stationen, tankar och kör sedan i
en bana fram till ett av betalningsställena, där mansitter kvar i bilen
Morgan Pedersen
och betalar.

Texaco invi
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verkstan?
Vet du hur Sajon fungerar?
Hardusettgjuteriet? Är du
nyfiken på vad som händer
i verkstaden?

<O Foto: Lise-Lott Holm

Texaco Oil AB blev det första
bolaget i skandinavienatt installera SU 866 Super Quadro. Den nya
bensinstation, vackert belägen vid
Norrmälarstrand i Stockhom invigdes nyligen.
Bara några timmar efter installationen kunde de första kunderna tanka med de nya pumparna.

Vad
händer

l

Star Market kallar Texaco sitt
koncept med SU-pumpar och
System Marketer.
-De är ju snygga också, kommenterade Rolf Rand borg, stf chef
för Planering och byggnation på
Texaco.
Mats Lundh
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Tillhör d u dem, som sällan får
en chans att titta på vår tillverkning. Eller visar du besökare runt
och behöver uppdatera dina kunskaper ? Då har du chansen att
lära dig mera.
Produktionsavdelningen inbjuder nu alla intresserade till ett
studiebesök i våra verkstäder.
- Vi kommer att organisera
rundvandringar i grupper om 510 personer. Rundvandringen
beräknas ta omkring en timme,
berättar Gösta Petterson, produktionschef och en av initiativtagarna.
Ring Per-Olof Fridh, Personal, tel 624, och anmäl ditt intresse. Så snart tillräckligt många för
att bilda en grupp har anmält sig,
börjar rundvandringarna. Så slå
en signal redan idag.
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Fjärde året i rad

Johnny i Athen-marathon
Tänk om Feidippides fått
tag på en häst den där
gången år 490f.Kr.! Då hade
han inte behövt springa till
Athen, och vi- några tusen
marathonlöpare-hade inte
stått här i byn Marathon i
gryningen denna söndagsmorgon.
Enligt historien skall Feidippides ha sprungit in till Athen för
att meddela, att athenama besegrat perserna i slaget vid Marathon.
Den 23 oktober 1988 deltog jag
för fjärde året i följd i marathonloppet. Samma charmiga röra av
tusentals löpare som bara vill
komma i väg snarast möjligt. Alla
funktionärers förtvivlade kamp
för att hålla oss bakom en osynlig
startlinje. När de gett upp hoppet
om att få oss på rätt plats , går
starten. Framför oss väntar sedan

42195 meter asfalt.
De första 18 kilometrarna är
enbart en transportsträcka. Sen
blir det betydligt jobbigare.
Efter att ha passerat över krönet med gott om krafter kvar möts
man av en välkänd vy - ett gråsvart lock av smog och någonstans därunder Athen. In i centrum hela tiden omgiven av 5-6
radermed bilar, bussar etc. Luften
blir snabbt mycket dålig.Kaos- ett
ursprungligen grekiskt ord - är
väl det närmaste man kan komma
om man skall beskriva trafiksituationen.
Placeringen blev nr 212. Detta
är av mindre betydelse, eftersom
alla som kommer i mål i ett rnarathonlopp känner sig som segrare.
Träningen, skorna, att dricka
tillräckligt. Allt är viktigt. Men
det viktigaste är ändå att ha en
familj som ställer upp och står ut
med att man tränar 180-200 gånger per år med all t vad det innebär.

Foto: Athen Marathon

Det är nästan med en viss saknad
man springer i mål inne på Athens
Olympiastadion från 1896, strax
nedanför Akropolis. Nu dröjer det ju
ett helt år till innan det är dags igen.
Det är till dem man skall överlämna medaljer och diplom.
Johnny Ericsson

Oliver fick kulturstipendium

Lönen ger mig konstnärlig frihet
-För hans bildkonstnärliga
arbete, främst som skulptör, där han gjort betydande insatser för bygden. Så
motiverar Tingsryds kommun sitt b eslu t att tilldela
Oliver Weerasinghe 1988
års kulturstipendium på
3.500 kronor.
Oliver Weerasinghe, som har
sitt dagliga arbete som slutavsynare på Ljungmans, är skulptör
och grafiker sedan mer än 30 år.
Han kommer ursprungligen från
Sri Lanka men studier förde honom till Engla-n d och kärleken till
Sverige. Sina skulpturer gör han i

Ikaros flydde ur
fångenskap,
men vaxet i
vingarna
smälte när han
kom för nära
solen. "Ikaros
lyfter " , Oliver
Weerasinghes
skulptur, symboliserar må·nniskans strävan
efter kunskap.
Foto:Kony Södring

- Mest fascinerad är jag av
mytologi, berättar han. Ur den
kan man lära mycket om mänskligt beteende. Isolering och kyla

att kunna behålla min frihet som
konstnär, säger Oliver. - Då kan
jag skapa det jag vill, inte det som
betalar bäst. Prissumman då? -:- Ja

brons och gips, gärna porträtt.

emellan människor måste brytas.

den har jag inte fått ännu, skrattar

Han har bl. a. avbildat så skilda
personligheter som drottning
Louise och "Tollarpam".

Jag vill bidra till det på mitt sätt,
genom min konst.
-Jag har ett avlönat arbete för

Oliver, som inte vet vad han ska
göra för pengarna än.
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Nyanställda
Bernard Aupeix är nyanställd
fr.o.m. 1988-11-14 som systemingenjör på Kontrollutvecklingsavdelningen.
Lars Nilsson började hos oss
1988-10-25 som elektronikmontör
i Elektronikverkstaden.
Rickard Johnsson börjar som
elektronikmontör i Elektronikverkstaden 1988-11-21.
Nils Risberg börjar också
1988-11-21 men som elektronikreparatör i Serviceverkstaden.
JanJönsson börjar 1988-12-01
som maskinformare i Gjuteriet.

På nya poster
Lennart Tenland övergår successivt från och med 1988-12-01
till en befattning som projektchef,
direkt underställd VD.
Lennart kommer att arbeta
med övergripande projektstyrning och -samordning.
Lennarts första uppgift som
projektchef blir att under våren
1989 gå in som t f chef för vår filial
i Norge för att bl a gå igenom
rutiner och arbetsmetoder. Detta
projekt drives tillsammans med
Lars-olof Nyhlen.
.Rikard Nilsson övergår fr o m
1988-12-01 från ekonomi- till produktionsavdelningen.
Rikard efterträder Lennart
Tenland som chef- produktionsadministration och rapporterar
till Gösta Pettersson.
Hans Ihre har utnämnts till
Regional Manager med ansvar för
alla distributörsmarknader inom
Wayne Europe förutom ÖSterrike
och Finland, som liksom tidigare
hanteras av Einbeck resp Division
Skandinavien. Hans kommer
även i fortsättningen att ha sitt
kontor i Reading. Han rapporterar direkt till Bengt Berg.

"Drömsemester", bidrag till" Bästa semesterbilden" insänt av Eva
Appelgren
Tim Beecroft har utnämnts till
Regional Manager, Wayne International med ansvar för försäljning och marknadsföring på distributörsmarknader i Mellanöstern och Afrika. Tim rapporterar till Garrett Pearce i Salisbury
och är även i fortsättningen stationerad i Reading.

Dags för konstlotteriet
Årets dragning i Ljungmans
Konsförenings lotteri äger rum
torsdagen den 15/12 kl. 16.45 i
matsalen.
Ca 50 inköpta verk
lottas ut.
För att vara med i årets utlottning måste du ha anmält dig
senast 1/11. Det är alltså för sent i
år, men du är välkommen nästa
år. Medlemsavgiften är just nu 15
kronor per månad.
Konstföreningen bildades i
ma j 1946 och fyller alltså 42 år i år.
Alltså Du som vill vara med i
konstföreningen kontakta någon
i styrelsen. Vem som ingår i styrelsen ser Du på konstföreningens
anslagstavla i matsalen.

Lill-Britt Olin

Filmtajm
En videofilm, som presenterar
vårt företag, är för närvarande
under inspelning. Filmen ska bl. a.
visas på Engineering Conference i
London i april nästa år.
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Badminton
Höstsäsongen för badminton
har startat. Antalet spelare har
ökat men, det finns plats för fler.
Därför är alla på Ljungmans hjärtligt välkomna att spela på torsdagar mellan kl. 18.30 och 21.30 på
Bellevuestadion vid Kroksbäck
Ett 15-tal spelare deltar f n i en
Cup-tävling. Ljungmans har ett
korplag som sköter sig bra. Det
ligger för närvarande på övre
halvan i korpserien. Företaget
betalar banorna. Du behöver bara
ha racket med dig.
Efter spelet känns det skönt
med en dusch, bastu, solarium
eller att koppla av vid cafeterian.
Möt upp!

Badmintonsektionen
Lennart Johansson
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