
Ett gemensamt namn för hela Europa 

Wayne Europe 
Dresser Wayne AB 
Limhamnsvägen 1 09 
Box 30049 
S-200 61 Malmö 

Wayne Europe - Seandinavia 
Dresser Wayne AB 
Limhamnsvägen 1 09 
Box 30049 
S-200 61 Malmö 

Nu blir vi 

NE EUROPE 

Wayne Europe - Switzerland 
Dresser Europe S.A. 
Steinackerstrasse 21 
Postfach 
CH-8302 Kloten 
01-8143601 

Wayne Europe 
Dresser UK Ltd 
lmperial Way, Warton Grange 
Reading, Berkshire RG2 OTW 

Wayne Europe - UK 
Dresser UK Ltd 
lmperial Way, Warton Gr ange 
Reading, Berkshire RG2 OTW 

Wayne Europe - Germany 
Dresser Europe 
Grimsehlstrasse 44 
Postfach 186 
D-3352 Einbeck 

-Vi arbetar med internationella oljebolag på världsmarknaden. Där vill vi utnyttja våra 
erfarenheter från den tekniskt avancerade skandinaviska marknaden. Då är det vik
tigt att våra kunder förstår, att det är ett och samma bolag med samma kunnande, som 
står bakom de produkter vi levererar. 

Så motiverade Ljungmans VD 
Bengt Berg det länge aviserade 
namnbyte, som presenterades 
närmare för personalen den 19 
december. 

- Wayne är känt internatio
nellt. Wayne Europe ger oss ett 
starkare namnpä de marknader 
där vi nu bryter oss in. V åra kun
der ser oss som e t t bolag, som 
står för hög kvalitet, avancerade 
produkter och hög servicegrad. 

- Som jag sagt tidigare, är 
Skandinavien vår viktigaste 
marknad. Här satsar vi på nytänk
ande på hög teknisk nivå för att 
tillfredsställa även de mest extre
ma kundkrav. 

-Att kunna bredda vår mark
nad är livsviktigt för oss. Den 

europeiska marknaden men även 
länderna i Fjärran Östern och 
Australien, utgör en stor poten
tial. Där kan vi utnyttja våra erfa
renheter från vår hemmamark
nad. 
Bara namnet nytt 

- Men det är bara namnet vi 
ändrar, påpekade Bengt Berg. 
Ljungmansandan kommer att 
leva kvar. 

- V åra yrkesskickliga medar
betare och vår höga kvalitet finns 
kvar även i när vi kallar oss Way
ne Europe. Vi fortsätter att satsa 
på utveckling av bra produkter 
och effektiva kundanpassningar. 

- Det kommer att ta lång tid 
innan namnet Ljungmans för
svinner, svarade Bengt på en frå-
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ga ur publiken. Vi ändrar där vi 
syns, skyltar, brevpapper etc. Så 
mycket som möj_ligt ska vara klart 
den 1 februari. Overgängen kom
mer att ske successivt. 
EG-anpassat 

- Ett gemensamnt produkt
program för Wayne Europe är 
under utveckling, sa Bengt Berg 
vidare. Vi vill vara förberedda 
inför EG 1992. Då förväntas en ge-

- mensam standard för pumpar för 
hela Europa och det kommer att 
ge oss fördelar. 

-Som Wayne Europe får vi en 
gemensam europeisk organisa
tion och ett gemensamt ansikte 
utåt. Det är en stor fördel inte bara 
för våra kunder utan även för oss. 
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1989, nytt år, nya möjligheter, 
stora förändringar för oss alla -
positiva och inspirerande händel
ser, tycker jag. Ljungmans Indu
strier byter namn och blir Wayne 
Europe. 

Genom namnbytet kornmer vi 
att stärka vårposition ute i Europa 
och kunna sprida våra skandina
viska systern. Vi kan redan nu no
tera en ökad exportförsäljning 
jämfört med föregående år, bl. a. 
till Portugal, England och 
Schweiz och till Fjärran Östern. 

Under de senaste veckorna har 
vi glädjande nog kunnat notera 
en ökad orderingång, något som 
bådar gott inför 1989. 

Gemensamt kan vi se fram 
emot ett spännande och intressant 
1989. 

Jag vill önska Er och Era famil
jer en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År. 

Bengt Berg 

Den bevingade hästen 

Mobils 
nya kläder 

Pegasus 21 heter Mobils nya 
stationsdesign. Einbeck-fabriken 
har redan levererat pumpar i det 
nya utförande till Mobil i Österri
ke och Portugal. 

Nu finns SU869 i Pegasus-de
sign även installerad i Norge. 
Skalen kornmer från vår tyska 
fabrik medan innanmätet produ-

Ny identitet
nya riktlinjer 

Det är viktigt att företaget vid 
namnbytet får en enhetlig identi
tet och att logotypen används på 
ett korrekt sätt i alla samman
hang. 

För närvarande är en Identity 
Guide, som ger noggranna rikt
linjer för användning av det nya 
företagsnamnet och logon, under 
utarbetande på Maknadskommu
nikation. Den kommer att kornp
letteras efterhand. 

Införandet av nytt namn och 
logo bör ske så rationellt och 
snabbt som rnöjligt på i första 
hand externt material, så att vi ger 
en enhetlig bild av företaget. 

Allt material som ska revide
ras, blanketter, formulär, flaggor, 
dekaler, skyltar etc, kommer att 
kanaliseras genom Marknads
kommunikation för utformning 
enligt Identity Guide. 

Identity guiden kornmer att 
distribueras till berörda personer 
i samband med särskild utbild
ning i handhavandet. 

- -- --------------------------- ________ cerasoch monteras i Malrnö-fabri-

IIPrOdUkf·nytt 11 ken~ 
Ansvaret för korrekt använd

ning och utformning av företags
namn och logotype ligger hos 
Marknadskommunikation. [] 

Gasåterföring -
för miljöns skull 

Ljungmans gaså terföringssy
stemär lätt och smidigt a.tt använ
da. Bälgen, som sitter på pistol
ventilen, tätar effektivt mot på
fyllnadsröret. Gaså terfäringssy
stemet är anpassat för svenska 
förhållanden och enkelt att mon
tera i existerande pumpar. Syste
met, som består av beprövade 
nyckelkornponenter, har testats 
under fältförhållande med myck
et gott resultat. 

LJungmans 
att tanka 

gör det enklare 
på Sturup 

Titta gärna lite extra på OK
macken vid Sturup om du har vä
garna förbi. Där finns numera 
Ljungmans pumpar och termina
ler installerade. OK Syd sarnarbe
tar medett leasingföretagoch sta-
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tionen har både verkstad och bil
tvätt. Där kan den stressade flyg
resenären få bilen ompysslad 
under bortvaron. 

Och dessutom finns det 
Ljungmans-reklam uppsatt. 

) 

) 
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JULKLAPP 1 

December månads orderin
gång har varit mycket god. Som 
en extra julklapp fick vi stora 
order på SU864 och SU866 m. m. 
till ett sammanlagt värde på ca 20 
miljoner kronor från bl. a. Texaco, 
BP och Shell. 

JULKLAPP 2 
Årets julklapp till alla Ljung

mans anställda har anknytning 
till vårt nya företagsnamn. Tid för 
Wayne Europe skulle man kunna 
säga. 

L u cia -morgonen firades 
traditionsenligt för sjätte året i 
följd i Ljungmans matsal. Ett 
skönsjungande och välregisserat 
luciatåg gav fin julstämning i vin
termörkret. Företaget bjöd alla an
ställda på lussekaffe. 

Varmt tack till Kim Öwall, 
lucian Camilla Rosengren, och 
övriga deltagare och administra
törer. Ni gjorde ett fint jobb! 

+++ 
Positivt om 
flextid 

- Positivt, tyckte de 
anställda i Plåtverkstaden 
som fått prova på flextid. 

-Mindre stress på morgonen. 
-Möjlighet att göra saker på ef-
termiddagen. Det tycks finnas en
bart fördelar med flextid enligt 
den enkät som gjordes i mitten av 
november. 

Från och med vecka 48 räknar 
den anställde själv fram sitt flex
saldo per vecka. Arbetsledaren 
kontrollerar och attesterar och 
för in det nya flexsaldot på nästa 
veckas närvarokort. 

Diskussioner om en eventuell 
fortsättningoch utökning av flex
tiden pågår mellan företaget och 
fackklubbarna Metall och SALF. 

Så firar vi julen 
Camilla Rosengren, årets Lucia på 

Ljungmans, jobbar i vanliga fall som 
vikarie på Säljadministration: 

-Jag och mina fyra systrar ska vara 
hemma hos mina föräldrar i Limhamn. 
Det blir julbord, julklappar och TV som 
vanligt. 

Alfonso Joven är automats
varvare i Maskinverkstaden och 
kommer från Filippinerna: 

- Släkt och vänner samlas och 
pratar och äter adobe, en rätt som 
består av fläskkött, kyckling, vit
lök, soyasås och ättika. Sen går vi 
i midnattsmässan. Barnen får 
leksaker och kläder i julklapp. 

Rickard Szabo, vikarierar på 
Driftsa vdelningen: 

Kleanthis Tzivis, Delmonte
ringen: - För första gången på 25 
år ska jag och min familj fira jul i 
Grekland. Vi äter griskött, korvar 
och bakelser och på juldag~n går 
vi alla i kyrkan. Men jultomten, 
dvs St Nicholas kommer först på 
nyårsafton. 

Ezio Franceschi , lagerarbetare, 
har jobbat tio år på L jungmans: 

-J ag kommer från I ta lien. Där ä ter 
man inte kött utan fisk på julafton. I 
år ska jag och min familj fira jul hos 
en kamrat i Skåne. Vi blandar italien
ska och filippinska traditioner, efter
som min fru kommer därifrån. 

- J ag önskar mig en ny bil, 
skämt åsido, i alla fall ett par sla
lomskidor. Och att få fast jobb på 
Ljungmans. Mina föräldrar kom
mer från Ungern och till jul äter vi 
surkål, ett slags köttbullar och 
soppa med fläskbitar med mycket 
osötat bröd till. 
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Au Xieu Chen, är avsynare: 
-I Vietnam firar man inte jul. Vi är 

buddister och för oss är nyåret den 
stora högtiden. Det buddistiska nyåret 
infaller i februari. Då tar vi in forsythia, 
tänder ljus och gör det fint. Alla barn 
får nya kläder. V i besöker vänner och 
bekanta. 

- Men mina barn vill gärna ha jul
gran och ljus i fönstret som kompisar
na, så lite jullikt blir det hos oss också. 
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Insändare rl:n 
Nytt namn? 
Nu är det kanske dags att döpa 
om Ventilen till Waynetilen? 

Torbjörn Silen 

Fram för rökfritt 
Att röka på arbetsplatsen 

utan att ta hänsyn till arbets
kamraterna, men framför allt 
att fimpa på golvet, där man 
jobbar och går hela arbetsdagen 
är hänsynslöst och primitivt. 
Hurkan man? 

Kompisar på jobbet 

~ 
Lagom till jul får Lars-Göran 

Fredriksson, Produktionsteknik, 
Sven Svensson, Serviceverksta
den och Stig Andersson, Service 
motta varsin klocka som tack för 
25 års ~änst inom Ljungmans. 
Klockorna delas ut vid en högtid
lig jullunch. 

Grattis Rose-Marie! 
Rose-Marie Nilsson, personal

matsalen, fick välja först när 
Ljungmans Konstförening hade 
sin utlottning den 15/12-88. 
Grattis säger vi även till övriga 
vinnare. 

Ljungmans Konstförening 

**** Visste du att ... 
USAs nye president George 

Bush har arbetat på Dresser Indu
stries? 

Efter andra välridskriget ar
betade George Bush som försälja
re av utrustningar för oljefält. 
Hans far, Prescott Bush var under 
22 år medlem av Dressers styrelse 
innan han valdes in i senaten. 
George Bush blev senare oberoen
de oljeproducent och valdes till 
kongressledamot för staten Te
xas. Det berättas i "Initiative in 
energy, The story of Dresser lndu
stries " 

Den 20 januari blir han Fören
ta Staternas president. Snyggt 
marscherat av en f. d. kollega! 

tt t t {t tt t 
Personal 

NYTT 
Nyanställda 

Raul Leal-Medel har anställts 
som maskinformare i gjuteriet. 

Gert Lennartsson och Anders 
Zwahlen är nya servicetekniker i 
stockholmsdistriktet och Per Lar
seni Södra distriktet. 

Mikael Jönsson har anställts 
som truckförare. 

Fredrik Skörvald har anställts 
som elektronikreparatör. 

Jörgen Stoltz börjar den 2 ja
nuari som elektronikmontör. 

Elisabeth Konar tilträder 
tjänsten som kvalitetsansvarig ef
ter nyår. 

I slutet av januari börjar Eva
Lotta Olsson på Konstruktions
avdelningen. 

Pensionärer 
Göte Svensson, som de sena

ste åren jobbat i plåtverkstaden, 
pensioneras efter nästan 25 år på 
L jungmans. 

Uno Esbjörnsson, Konstruk
tion och Service, går i pension till 
årsskiftet. Uno har varit en av de 
drivande krafterna när det gäller 
tankbilsutrustningar. Efter sam
manlagt 34 år i företaget går nu 
Uno över till att bli konstnär på 
heltid. 

Schweiz 

Walter Bertolini efter
trädde den l november Dionys 
Guntern som General Manager 
för Wayne Switzerland. Walter 
Bertalini har arbetat i företaget i 
nästan 20 år. Dianys Guntern 
kommer även i fortsättningen att 
arbeta med den schweiziska 
marknaden, nu som konsult i 
eget bolag. 
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God Jul oc,k 
Go(.l N)'tt Ar 

on skar 
Ventilens redaktion 

V 
entilen fyller i och 

med detta nummer 
ett halvt år. Under 1989 

kommer tidningen att ges ut i 10 
nummer. Efter en intensiv höst 
medblautgivningav 5 nummer 
gör Ventilen nu juluppehåll. 

Jag vill passa på att tacka alla 
er, som villigt svarat på frågor och 
ställt upp på bild. Det känns 
mycket stimulerande och roligt 
att få arbeta med Ljungmans per
sonaltidning. Om möjligt kom
mer det att bli ännu roligare att få 
ta itu med Wayne Europes sven
ska personaltidning på det nya 
året. 

Nästa nummer av Ventilen 
kommer ut i mitten av februari. 
Då har tidningen ett lite annorlun
da utseende, men i övrigt är mål
sättning och redaktion densam
ma. 

Du är välkommen att skicka in 
bidrag till tidningen. Skriv själv 
eller ge medlemmarna i redak
tionskommitten tips om vad som 
händer på företaget och om vad 
du själv skulle vilja läsa om i tid
ningen. 

Kritik och gärna även beröm 
mottages tacksamt av 

Lena Millinger 
Redaktör 

Vttllttiii.D 
Personaltidning för alla 
anställda på Ljungmans 
Ansvarig utgivare: Bengt Berg 
Redaktör: Lena Millinger 
Adress: Ljungmans Industrier AB, 
Box 30049, 200 61 Malmö, 
·tel 040-360567 
Red a k tio n sko mm l tte :Åke 
Jönsson ,Lars-Åke Nilsson, Liii-Br~t Olin, 
Håkan Paulsson,Barbro Svinhufvud. 
Producerad på Ljung mans. T ryckt på 
miljövänligt papper av MCT. Om ej annat 
anges svarar redaktören förtext och bild. 
Redaktören förbehåller sig rätten att re
digera insänt material. 
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Tävlingsbilaga till Ventilen nr 5/88 

Julknåpet kan ge förbandslåda till bilen 

Vinn på att veta om .. k h t sa er e 
Säkerheten på din arbetsplats är viktig. Arbetsmiljökommitten arbetar för att förbättra 
mil j ön och göra den säkrare. Men vet du egentligen vad varningsskyltar och anvisningar 
betyder? 

Testa dina kunskaper i jul. Bland dem som skickat in Tävlingskuponger med rätt tipsrad dras tre vinnare, 
som belönas med var sin förbands låda till bilen. Så är du på den säkra sidan där också. 

Fyll i tipskupongen nedan redan idag och skicka den till Ventilens redaktion. Vi vill ha ditt svar senast 
den 31 januari 1989. Vinsterna är skänkta av Arbetsmiljökommith~n. 

~----------, 
Tävlingskupong 

Vinn på att veta om 

sakerhet 
Fyll i din tipsrad 

l x 2 
Skylt 1 

Skylt 2 

Skylt 3 

Skylt 4 

Skylt 5 

Skylt 6 

Skylt 7 

Namn: 

Anst. nr: 

Avdelning: 

Skicka ifylld kupong eller 
kopia till Ventilens redaktion 

1 senast den 31 januari 1989. _j L_ _________ _ 

Vad betyder nedanstående skyltar? 
Skyltamas färger i verkligheten anges inom parentes. 

Skylt 1 
betyder 

(svart/ gul) 

1\. l ~=c~~r 
~ [ (svart/gull 

============~ 

~l 
Skylt3 
betyder 

1 (svart/ gul) 
~========;::~ 

l 
~ ~ l l Skylt 4 ~ ~ ~ ~ 

~ betyder 

~ 

Skylt 5 
betyder 

(röd/vit) 

Skylt 6 
betyder 

(grön/vit) 

Skylt 7 
betyder 

(svart/ gul) 

1 
x 
2 

1 
x 
2 

1 
x 
2 

1 
x 
2 

1 
x 
2 

1 

x 
2 

1 
x 
2 

Fallande föremål 
stenbrott 
Verktygsförråd 

Fläktrum 
Strålningsrisk 
Datarum 

~nvänd ögonskydd 
Ogonmottagning 
UV -strålning 

Takdropp 
Använd paraply 
Skyddas mot väta 

Nödutgång 
Använd hjälm 
Brandförsvars
utrustning 

Förstahjälpen
utrustning 
Utrymningslarm 
Företagshälsovård 

Tillträde förbjudet 
Giftig vara eller miljö 
Livsfara 

OBS! Tävlingen är öppen "för Ljungmans anställda och pensionärer. 


