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Nva servicekontor i Gotebora och Malmo 

Service narmare kunderna 

Projekthtbildning Hi Administrativ grupp 
6 tjanster 2,s tjanster 

Malmo 

homas Bengtsson 

(11 serviceledare I 
1 h serviceassistent I 

I l l servicetekniker 

Gotebor 
Vastra distriktet 

Hakan Lindkvist 

111 serviceledare 
111 serviceassistent 

I l l servicetekni ker 

- 4 distrikt och 6 serviceom- 
raden. Det blir resultatet av 
den nya organisationen 
inom Faltservice Sverige. 
Darmed starks var efter- 
marknadsfunktion ytter- 
ligare, sager Gunnar Bodin. 

For tva ar sedan infordesen ny 
servicorganisation for att effekti- 
visera och utveckla var service. 

Nu ar vi beredda att ta nasta 
teg i utvecklingen och ytterligare 
forbattra var service till kunderna 
saval centralt som regionalt. 

Den nya organisationen av 
Faltservice Sverige innebar att vi 
anpassar oss till marknaden och 
forbattrar var formaga att mot- 
svara kundernas krav. 

De fyra distrikten lokaliseras 

Stockholm I 
Ostra distriktet 

Chef 
Vakant 

11 serviceledare I 

1 serviceassistent 
1 9 servicetekni ker 

Ornskoldsvik I 
Norra distriktet 

Chef 
Uno Hornavist 

1 serviceledare 
1 serviceassistent 

1 7 servicetekni ker 

till Malmo, Goteborg, Stockholm 
och Ornskoldsvik. De sex servi- 
ceomradena bibehalls men servi- 
celedare och assistenter for Mal- 
mo och Goteborg placeras vid 
respektive distriktskontor. 

Administration, servicesup- 
port och projektavdelning kom- 
mer att forbli lokaliserade som i 
nuvarande organisation. 

Den forandrade organisatio- 
nen innebar att projektledningen 
for installationer och modernise- 
ringar forstarks liksom kundut- 
bildningsfunk tionen. 

Till sommaren infor vi en yt- 
terligare forbattring av den servi- 
ce vi kan ge vara kunder. Da bor- 
jar vi namligen infora mobiltele- 
foner for serviceteknikerna. 

Den nya organisationen kom- 

mer att inforas efter hand. Norra 
distriktet organiserades 1 maj. Vi 
ser fram nu mot ett positivt ge- 
svar bade fran kunder ochanstall- 
da. 

Avspark for Sodra 
distriktet 

Den 5 juni oppnar felanmalan 
i Malmo och darmed har ledning- 
en for %dra distriktet flyttats till 
Malmo. 

- Har Ni problem, behover 
gora en felanmalan, bestalla in- 
stallationsjobb eller andra typer 
av arbete - ring oss pa Sodra dis- 
triktets nya telefonnummer 040- 
36 06 60, dar serviceledare Mar- 
win Andersson med Camilla Ro- 
sengren som serviceassistent tar 
emot, halsar Thomas Bengtsson,. 



VD har ordet 
Efter forsta halvarethov-apr) 

har orderingangen varit rel. god. 
Vi kan se en okande aktivitet pa 
den svenska marknaden, dar SU 
866 Super Quadro-pumpar nu 
finns installerade hos allt fler bo- 
lag. 

Ombyggnationerna av Blend- 
pumpar till "2+lW fortsatter coh 
vantas nu ocksa komma igang i 
Norge och Danmark. 

Gasaterforingsprojektet ar i 
full gang och vi kan vanta oss 
manga installationer under ho- 
sten. 

Pa den norska marknaden ar 
vi fortfarande forsenade med sy- 
steminstallationer, framst bero- 
ende pa att de norska bankerna in- 
te riktigt hinner med. Det betyder 
att vi kommer att fa kortare tid pa 
oss att hinna med alla de installa- 
tioner vi foresatt oss att klara i ar. 

Vi ser en jobbig men spannan- 
de host framfor oss med manga 
leveranser och installationer av 
kortsystem, gasaterforingssystem 
och ombyggnationer. Med ge- 
mensamma krafter kan vi klara 
dessa projekt. 

Jag vill ocksa passa pa att 
namna den intensifierade aktivi- 
teten i England. Manga har val 
kunnat konstatera de okande le- 
veranserna, framfor allt av Qua- 
dro-pumpar. Var engelska orga- 
nisation har under arets forsta sex 
manader salt dubbelt sa manga 
"dealer"-stationer som man fran 
borjan raknade med. 
Bengt Berg 

Pilotinstallation i Limhamn 

Gasatervinnina 
for miljons skal 
Under forsta helgen i juni 
nyinviger Shell sin ben- 
sinstation pa Hyllie Kyrko- 
vag i Malmo. De fem SU 
864 -pumparna har forsetts 
med vart gasatervinnings- 
system och utgor den forsta 
pilotinstallationen i sitt 
slag. 

Installationen inleddes i april 
och utrustningen syftar till att 
aterfora bensingaser fran tank- 
ningen till bensincisternen. 

-Joda, det ar ju braJag forstod 
vad det var fast jag aldrig har sett 
sant i Blekinge, kommenterade en 
morgontidig turist som just tank- 
at med "muffad" pistolventil. 

Ake ~ i e l s e n  och hans team har 
gjort en undersokning av kunder- 
nasbeteende pa stationen. Vid ut- 
varderingen har man tagit hansyn 
till anvandarnas asikter och for- 
battrat konstruktionen pa flera 
punkter. 

- Systemet , som bestar av pi- 
stolventil, dubbelslang och an- 

P6 gang i Hong Kong 
Shell Hong Kong har medde- 

lat att man har for avsikt att byta 
ut sina SD 85-or mot System Mar- 
keter 2000 pa 50 stationer under 
1990. Diskussionerna fortsatter. 

De positiva kommentarerna t111 vart 
gasateminningssystern ovemizger 
enligt Ake Nielsens undersokning. 

passningssats, ar den enda som 
utvecklats speciellt for skandina- 
viska forhallanden, sager Jonas 
Andersson, ansvarig for projek- 
tet. Det ar kundvanligt och effek- 
tivt och vi har fatt ett mycket 
positivt gensvar fran mackaga- 
ren. 

- Vi kommer att nu utvardera 
forsoksinstallationen och ga vida- 
re med att utvidga pilotprojektet 
till flera stationer. 

- 

Brist pi2 kluriga forslag 
-Det ar hog kvalitet pil de for- 

slag som kommer in till Forslag- 
skommitten, berattar Lars-Erik 

Nytt datasvstem 

Fordel for 
kvalificerade 
Under f orstamaj helgen 
bytte vi datasystem S 38 
mot det mera avancerade 
AS 400. 

-Allt fler och mer avancerade 
anvandare och storre krav pa ut- 
skrift av t. ex. rapporter hade gjort 
S38:an for liten, sager Bons Fin- 
nas, datachef. Det var hog tid att 
byta system. Vi har kort systemen 

parallellt under en tid och testat 
funktionerna. Ganska mycket be- 
hovde justeras. 

Ekonomiavdelningen berors 
mest av nyinstallationen. Bl. a. har 
ett helt nytt redovisningssystem 
och nya versioner av kund- och 
leverantorsreskontra tagits i bruk. 
Anvandare av Mapics och bokfo- 
nngstransaktionssystemet Algo 
lar dock inte marka nagon skill- 
nad. 

- Hittills verkar allt fungera 
mycket bra, sager en nojd Boris 
Finnas, men vissa inkorningspro- 
blem far man val rakna med. 

--. ..- ~ - 

Moller. Forslagen flyter in i jamn 
takt men vi efterlyser de manga 
fiffiga smaforslagen. 

Med hjalp av en affischkam- 
panj, som ska inspirera till ny- 
tankande for alla anstallda, h o p  
pas Forslagskommitten fa in fler 
bidrag. 

"Vi vet att du bar mangen god 
ide inombords som kan ge vind i 
seglen" heter det pa en av affi- 
scherna. 

Olof Wallberg och Lars Sand- 
strom far t. ex. dela pa drygt 
18.000 kronor sombeloning forett 
forslag om en annan typ av mo- 
dell for gjutkarnor. 

Sa tank till lite extra - minsta 
lilla forslag kan lona sig. 



Framgangsrik inbrytning i 
Spanien 

Z Wayne Europes monter pd 50 m2 mellan Mobil och det portugisiska 
oljebolaget Petrogal, visades SU861, S U862, SU 864, PT2000 och tva stycken 
Systern Marketer 2000. 

ter, rapporterar Hans Ihre. 12 - 21 juni visades var nya 
Bilsalongen, som halls vartan- 

produktlinje f or forsta nat ar, huserade 900 utstallare och 
gangen i Spanien. Hispa- 1 miljon besokare. 
no Liun~mans och Wayne - Spanien ar en potentiell, 

s 

Eurorie Continental i s&- vaxande och intressant marknad, 
A sager en optimistisk Hans Ihre. I arbete stallde ut pa Salon samband med massan fick vi des- 

Internacional Automo- sutom en pumporder pa SU 861 
bil i Barcelona och SU 865 fran mackagare i Bar- 

- Ett livligt intresse fran mack- celona. 
agare och oljebolagsrepresentan- 

Nya arbetsklader 
- Mycket fickor, 
lang a m  och helst 
bomull ska det vara 
i arbetsklader 
tycker Anita 
Sjostedt, Knut 
Hemodsson Elsa 
Andersson, Ken- 
Inge Hansson och 
Jan-Erik Persson 
som provat olika 
klader under nagra 
veckor. 

Nytt foretagsnamn och visst sprakare, nar man samlades for 
missnoje med nuvarande arrang- en forsta utvardering av de va- 
emang har gjort att man nu vill se rianter av arbetsklader, som 15 
over arbetskladseln i verkstader- personer i verkstan provanvant. 
na. Med lite tur kommer den nya 

Kort jacka eller troja och midje- WAYNE EUROPE-kollektionen 
byxor sag ut att ha manga fore- kanske till hosten? 

Dags for Drakbat 
Under Malmofestivalen ar- 

rangerar Malmo Kanotklubb det 
mycket populara drakbatsracet i 
kanalen mitt emot br-andstatio- 
nen. I ar ska vi vara med! Den 13 
augusti tavlar vi. Motstandare f.n. 
okand. 

I besattningen ska finnas 23 
personer: 1 trumslagare, 22 padd- 
lare varav minst 5 flickor. 

En kul tavling! Anmal dig till 
Christina Adler, Personal, te1 513. 
Begransat deltagarantal. Forst till 
kvarn ... 

starker gemenskapen 
For att astadkomma ett frukt- 

samt arbetsklimat med utokade 
personliga kontakter inom R&D 
akte hela avdelningen pa konfe- 
rens till Danmark. Dar kunde vi i 
avspand och ostord miljo diskute- 
ra olika problemomraden och ge 
synpunkter pa eventuella nya 
produkter. 

Bengt-Olof Strigard inledde 
konferensen med att presentera 
R&Ds strategiska mal. Darefter 
presenterade samtliga gruppche- 
fer sina avdelningar. 

Ake Nielsen informerade om 
Vapor Recovery, dvs gasatervin- 
ning. Darefter delades deltagarna 
upp i mindre grupper som fick 
olika amnen att diskutera och 
redovisade. Mycket intressant. 

Gemensam middag intogs 
under trevliga former med bl. a. 
allsang. 

Jan Vango inledde den andra 
konferensdagen med att tala om 
explosionssakerhet. Sedan redog- 
jorde Bengt-Olof Strigard for 
Engineering Conference. 

Inbjuden foredragshallare var 
Elisabeth Konar, som talade om 
kvalitet. Mycket uppskattat. En 
ny videofilm om System Marke- 
ter 2000, som tagits fram av Tek- 
nisk Information, visades ocksa. 

En enkat som gjordes bland 
del tagarna efter konferensen, vi- 
sade att den blev mycket uppskat- 
tad. 
BARK /&n$, Anita, Raimo, Krister 



Insandare @D 

En stilla undran 
Trots att Wayne Europe- 

klockorna overlamnades i god tid 
innan namnbytet utannonserades 
blev mycket av det ovriga ur-da- 
ligt timat. Varfor? 
John Wayne 
Svar: 

Ett namnbyte tar mycket lang 
tid att genomfora och kan natur- 
ligtvis genomforas pa olika satt. 
Var ambition har hela tiden varit 
ett successivt genomforande av 
forandringen och att i storsta 
mojliga utstrackning forbruka 
befintliga lager av materiel. 

Vi befinner oss nu i slutet av 
denna process, men fortfarande 
a terstar en hel del detaljer innan vi 
kan betrakta namnbytet som av- 
slutat. 

En process av denna karaktar 
medfor att vi i stor utstrackning 
ar beroende av externa tjanster 
och leverantorer, dar vi inte all tid 
kan paverka leveranstider m.m. 
Vi drabbades b1.a. av en avsevard 
forsening nar leverantoren av fa- 
sadskyltarna gick i konkurs, detta 
bara nagon vecka fore leverans. 

Ett forhastat arbete eller en 
pressad leveranstid far inte paver- 
ka slutproduktens kvalitet och 
vart kvalitetstankande ar nagot 
som vi aldrig far gora avkall pa. 
Barbro Svinhufvud 

............ 
Fel projektledare 

Tyvarr har det blivit ett fel i 
senaste numret av Ventilen. Det 
star att Mats Olsson var projektle- 
dare for PT 2000. Projektledare 
var Christer Lundgren. Christer 
har lagt ned ett stort arbete pa PT 
2000 och ett tillrattalaggande 
hade suttit bra. 
Bengt I Larsson 

Svar: Helt riktigt. Harmed ut- 
rattat. Mats Olsson ar produkt- 
chef. 

t * i * a # * t *  
Personal 

NYTT 
Pa nya poster 

Uno Hornqvist i Ornskolds- 
vik har utsetts till distriktschef for 
Norra distriktet och Thomas Be- 
ngtsson, blir distriktschef for 
Sodra distriktet. Marwin An- 
dersson har tilltratt tjansten som 
serviceledare for Sodra distriktet 
och Camilla Rosengren blir ser- 
viceassistent pa Sodra. 

Joakim Ahlqvist, tidigare kol- 
lektivanstalld, blir ny arbetsleda- 
re-Elektronikrep/Service. 

Nyanstallda 
Hakan Lindqvist har anstallts 

som distriktschef for Vastra dis- 
triktet./%rvice. 

Moyes Colin har anstallts 
som verktygskonstruktor/pro- 
grammerare. 

Kim H Falsdorf, To Ha Dang 
och Tomislav Brankovic' har 
anstallts som NC-operatorer. 
Bjorn Haryd och Anders Nord- 
kvist ar nya elektronikreparato- 
rer. 

Johnny Larsson har anstallts 
som reparator och Mattias Holm- 
berg som kantpressare. 

Stanislaw Prominski gar i 
pension den 31 maj. 

Norsk jubilar 

Redaktoren dyiftchef i Norge avverkat. Under 
budgetmotet i oslo i apdl herl- 
amnade &y an st a kid^^ sedvan- 
liga klockan en som vanligt 
sprudlande Wirfred. 

Vi yggar in te for motion! 

Varrusiga 
I stralande sol och i god stam- 

ning sprang Carin Lynhagen, 
Lena Millinger, Lill-Britt Olin, 
Inga-Lis Andersson och jag sjalv 
Varruset den 17 maj tillsammans 
med ca 1000 andra tjejer. Det var 
forsta aret som Varruset, 5 km 
lopning for tjejer, arrangerades 
men forhoppningsvis inte sista. 
Nasta var hoppas vi pa fler Way- 
ne Europe trojor i sparet. 

P.S. Dags att borja trana till 
Dammilen i Malmo den 3 septem- 
ber. 
Siv Adamsson 

WAYNE EUROPE kommer i 
ar att vara val representerade i 
golfsammanhang. I Kvallspeg- 
gen, som pagar under vecka 21 
spelar Sven Bladh och Daniel 
Kivikas, och i Sydsvingen, som 
pagar hela varen och sommaren 
deltar Peter Samuelsson och Stig 
Svensson 

Styrelsen onskar lagen lycka 
till i respektive tavlingar! 
Jan Vango 

WAYNE EUROPE 

te1 040-360567 
~ e d a k t i o n s k o m m i t t 9 : A k a i +  
~onsson,~ars-Ake~ilsson, LiII-Briit Oh& 
Hakan Paulsson,Barbro Svinhufvud. 
Producerad p& WAYNE EUROPE i Mal*, 
mo. 
Tlyckl p4 miljovanligt papper av MCT: 
Om ej annat anges svarar redaktoren f o ~  
text och bild. Redaldoren forbehaller sig, 
ratten att reciiaera insant material. I 


