
VD har ordet 

D et ar med storstas- 
tillfredsstallelse jag 
kan konstatera, att 
var nya serviceorga- 

nisation ar pa vag att ta fart och 
den entusiasm och det engage- 
mang, med vilka vara medarbeta- 
re tar sig an sina nya arbetsupp- 
gifter ar gladjande. 

Var serviceorganisation kom- 
mer att fa en arbetsam host ur 
manga synpunkter med installa- 
tioner och ombyggnader. Nya sy- 
stem ska ut, gasaterforing ska in- 
stalleras och pumpar ska byggas 
om for blyfri bensin. 

Det ar darfor ocksa av storsta 
vikt, att produkterna ar valtesta- 
de, nar de lamnar fabriken. Var 
produktionsavdelning har ocksa 
en arbetsam host framfor sig med 
ett fulltecknat produktionspro- 
gram av produkter, som snabbt 
maste vara i funktion pa bensin- 
stationerna . 

Detta kommer att stalla okan- 
de krav pa leveranssakerhet och 
kvalitet. Likasa ska dessaproduk- 
ter fungera med nya mjukvaru 
program i vara system, och de ski 
fungera fran installationsdagen. 

Vi har alla en spannande och 
utmanande host att se fram emot, 
Da kommer det att kravas insat- 
ser utover det vanliga f r h  var och 
en for att vi ska lyckas med vara 
forutsatser. 

Jag tycker darfor det ar viktigt, 
att alla nu far en mojlighet att 
ladda om batterierna under en 
valbehovlig semestervila. 

Jag vill onska alla medarbetare 
en riktigt skon semester och hal- 
sar er alla valkomna tillbaka i 
host. 
Bengt Berg 
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Sommaren ar ha r.... 
och sommarjobbarna 

Nu ar sommarpraktikanterna 
i fullt arbete. I verkstadeni Malmo 
finns b1.a. Mikael Ostergen, Da- 
niel Eklund och Walter Stricker 
som alla g& pa elteknisk linje. 

- Vi har fatt praktikplatserna 
genom grannar, slakt eller genom 
att prao-jobba, berattar de. Vi ska 

jobba i tre veckor fore och tre veck- 
or efter industrisemestern. Vilken 
lon vi far vet vi inte an. 

Jobbar gor de for att fa praktik- 
poang och for att tjana pengar. 

- Man lar sig val inte sa myck- 
et for sitt blivande yrke, tror Da- 
niel. 

I Internationellt I 
Genombrott i Sovjet 

Under sommaren levererar vi 
tva stycken provstationer till Sov- 
jetunionen. Va j e  station bestar av 
4 st SU 861 Single, 4 st SU 862 Duo 
och ett System Marketer 2000. En 
av stationerna levereras till Mosk- 
va och den andra ska placeras i 
Alma Ata i Kazachstan. 

Ytterligare ett exempel pa vart 
intresse for Sovjet ar att Dresser i 
oktober kommer att delta i en 
utstallning i Moskva . Dar kom- 
mer aven utrustning fran Wayne 
Europe att visas. 
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SIF lovar 

Vi ska bli battre 

- Visst har vi fatt kritik for 
att vi lamnat for lite 
information till vara ca 125 
medlemmar. Det medger 
Lennart Roos, ordforande i 
SIF-klubben vid Wayne 
Europe. Men vi ska bli 
mera aktiva. 

Forra aret nar 40 tjanster skul- 
le bort, gav vi for dalig informa- 
tion, tycker Lennart, som varit 
CIF-ordforande i snart 3 ar. 

- Vi borde ha forklarat vad 
som avsags. Vi vagade helt enkelt 
inte ga ut med information innan 
allt var klart. Styrelsen, sombestar 
av 5 ordinarie ledamoter och tva 
suppleanter, men aven medlem- 
marna borde vara mera aktiva 
och hjalpa till i det fackliga arbe- 
tet. 

Genom att aktivt informera 
sjalva istallet for att lata foretaget 
sta for informationen hoppas nu 
CIF-ledningen forba ttra laget. 
Snabbinformation kommer upp 

att informera 
pa anlagstavlorna. - Kanske in- 
formation med mera langsiktig 
inriktning kan passa att presente- 
ra i Ventilen. 

Alla fackklubbar ar valkomna 
att informera medlemmar och 
ovriga genom Ventilen. (redakto- 
rens anm.) 

Arbetsmiljo 
-Vi planerar att ordna infor- 

mationstraffar i speciella fragor, 
sager Lennart. Huvudsaken ar att 
vi far en oppen dialog och inte ett 
"vi och domu-tankande mellan 
styrelse och medlemmar. 

Vad kan man da paverka ge- 
nom sin CIF-klubb? Ja det de 
flesta tanker pa ar va 1 lon och ar- 
betsvillkor. 

- Om du vill andra nagot pa 
din arbetsplats ska du forstas i 
forsta han'd vanda dig till din 
chef, sager Lennart. Men om det 
inte hjalper ar du valkommen 
med problemet till oss. 
I Arbetsmiljokommitten, dar 

Mopedmatare i ny anvandning 
Infor Svante Erikssons (Re- 

gionchef pa Svenska Shell) pen- 
sionering iordningsstalldes pa Li- 
dingo en mopedpump. 

Pumpen ar tillverkad av Way- 
ne Einbeck 1962. Den var oan- 
vand och hade alltsedan leverans 
statt i forrad. Efter rekonditione- 
ring och provning med sarskilt 
utvald vrowatska, levererades 
pumpen till midsommar i skick 
som ny. 

viii framme vid malet pa Shell 
p 

pafylldes ytterligare provvatska Lasse Svensson och Tone Brogestam 
varefter pumpen uppstalldes pa i provningstagen. Hakan Hammar- 
hedersplats i forrummet till en av ling o& Henrik Lundgren avervakar 
Shells logningsstationer (bastu). kdfiskt, klara att sjalva rycka in i 
Gunnar Bodin verksamheten niir sa behovs. 

Frank Richter ar ny SIF-represen- 
tant efter Mats Olsson, kan vi 
t.ex.ta upp en del fragor. 

Lonematchen 
Nar det galler loneforhand- 

lingar ar gangen foljande, forkla- 
rar Lennart. 

Centrala loneforhandlingar 
slutfors forst och man traffar ett 
avtal. Darefter har varje lokalav- 
delning en loneteknisk konfe- 
rens, dar forhandlarna far infor- 
mation och anvisningar om vad 
avtalet innebar. Statistikoch lone- 
forslagslistor for va j e  medlem far 
CIF-klubben fran forbundskan- 
sliet i Stockholm. 

Sedan stammer facket av med 
foretaget hur avtalet ska tolkas. 

-For att fa en bild av medlem- 
marnas arbetssituation, gar vi ut 
med ett frageformular, dar varje 
medlem far beskriva arbetsupp- 
gifter, andrade forhallanden, som 
kan ha betydelse for loneforhand- 
lingar och ge synpunkter pa ar- 
betsinnehall osv, berattar Len- 
nart. 

Med dessa uppgifter och en 
matematisk modell for loneut- 
veckling och lonelage som under- 
lag, forhandlar sedan CIF med 
foretagets forhandlare. 

Var och ens arbetssituation 
gas igenom, diskuteras och be- 
doms. 

Om nar arets loneforhand- 
lingar lokalt ar slutforda vill han 
inte uttala sig. -Vi ska forst ha en 
tidsplan for forhandlingarna. 
Redan nu ar det ju klart att vi far 
ett forskott pa den retroaktiva 
delen av loneforhojningen till 
semestern om 1800 kr (heltid). 

- Efter semestern satter vi 
igang igen. Och vi kommer att 
halla medlemmarna val informe- 
rade, lovar Lennart Roos. 



Strax fore klockan 6 ar Olof 
Wallberg pa jobbet. Da 
kommer ideerna lattast. 
- Och sa far man ju ga hem 
halv 3, sager han med ett 
klurigt leende. 

Olof ar modellfilare i mo- 
dellsnickeriet. Pa deltid sedan 2 ar 
tillbaka. Han och  ars-Ake Sand- 
strom samsas i en undanskymd 
lokal i kallaren under gjuteriet. 
Hit hittar inte manga guidade fa- 
briksvisningar. 

- Det ar kanske tur, tycker 
Olof och Lars-Ake. 

Just nu arbetar de med att 
gora modellen till en gjutform for 
ett nytt synglas till vart gasaterfo- 
ringssystem. -Det galler att kun- 
na tanka bak och fram sa att saga, 
forklarar Olof, nar redaktoren har 
problem att forestalla sig hur 

- Viar en och en halvsom jobbar i Modellsnickeriet, sager Olof Wallberg. Den 
halve ar hansjalv, som bade jobbar del tid och fat t storre delen av magsacken 
bortopererad, och den hele Lars-ake Sandstrom. 

slutprodukten ska se ut. och sa stod som karnan ska ligga pa i 
visar han ritningen och en prov- gjutsanden. 
gjutning. I modellsnickeriet tillverkas 

- Vi far en ritning fran kon- modeller i metall for stora serier. 
struktionsavdelningen. Sen ma- Tramodellerna gors hos en un- 
ste vi sjalva lagga pa anvisar, dvs derleverantor i Lund. 

- Det ar ett riktigt hantverk, 
forklarar Olof. 

Slutprodukterna ska passa ihop 
perfekt. 

Olof och  ars-Ake ar bada fli- 
tiga forslagsstallare. Alla forslag 
har belonats av foretaget.-Fast vi 
borde haft mer, kommenterar 
Olof. 

-Jag har jobbat har sedan 1947 
Tramodellcn tjanstgor ocksa mcd ett avbrott pa nagra ar, berat- 

som modermodell till metallmo- tar Olof. Fruntimmer drog mig till 
dellen. Modelltillverkningen tar Skane fast jag egentligen ar ros- 
nagra manader beroende pa hur pigg. 
komplicerad modellen ar. Sen - Jag minns att jag tyckte par- 
gjuts en provserie, oftast med an- kettgolvet var sa fint har nere nar 
dringar som foljd. Da far man jag borjade jobba. Det ar samma 
bearbeta, frasa och finjustera. golv som ligger har an idag. 

=IIIIII l 
Shell UK har besokt 1 
Wayne Europe i Malmo 
och i Rud for att se pa 1 
tillverkning och diskutera 1 

I innerrummet innanfor modell- I ett framtida samarbete. I 
snickeriet finns ett gammalt lager av 1 Bernard Miller, WE i I 
modeller som inte anvants pa de I mit ten visar GeofiMoore, 1 
senaste 20 aren. - Ingen har tagit I Shell, Eddy Aberg, WE, 1 
beslutet att skrota dem, sager Olof I John Campbell-Harris, J 

Wallberg och visar modellen till en c h 4  for Wayne Europe 
detalj i tankbilar, som vi  tillverkade UK ochJohn Taylor, She12 1 
tidigare. 1 UK , en detalj i I 

provningen av kretskort. I 
I 



Wavne Europe Danmark 

Ombyggnader ger jobb 
Med SU 866 har vi stora mojligheter i Danmark, 
tror Gregers Andersen, platschef och visar de fina 
utstallningslokalerna i Rodovre. 

denna kvalitet och andra 
foljer sakert efter. Har 
ser vi en klar forsalj- 
ningsmojlighet .Var nya 
SU 866 Super Quadro 
passar den danska mark- 
naden och vi tror pa 
framgangar har. 

- Under sommaren 
kommer vi b1.a. att utru- 
sta en station med scan- 

1 nerlasning for EAN-kod 
for test och utvardering. 
Den ingar i ett systek 
med tva kassaregister. 

- Det ar pil renovering av 
gamla pumpar vi lever. 
Verkstaden har fullt upp, 
sager Gregers Andersen, 
platschef i Danmark. Vi ar 
fulla av optimism. 

I Rodovre (uttalas ungefar 
roore), en industriby vaster om 
Kopenhamn, ligger var danska 
enhet. I det roda envaningshuset 
huserar 10 anstallda (totalt 18 var- 
av 8 servicetekniker). 

- Jag bo jade den 3 januari 
1966 i rykande snostorm pa DISA 
som vi hette da, berattar Gregers 
Andersen. DISA, fran borjan va- 
penfabrik, blev agent for davaran- 
de Ljungmans 1947. En tid tillver- 
kade vi t.0.m. pumpar pa licens. 

Rent juridiskt tillhor Wayne 
Europe i Danmark Dresser S.A. i 
Belgien. Men med Belgien har 
man ingen kontakt. All rapporte- 
ring sker till Malmo. 

Nya mojligheter 
- I Danmark finns det for nar- 

varande bade blyfri 92 och 95 ok- 
tan. Snart lanseras aven blyfri 98 
oktan, sager Gregers. Ett litet 
danskt bolag har redan infort 

Texaco truckstop.. 
Nyligen har man fatt en order 

pi3 installation av System Marke- 
ter pa Texaco's obemannade last- 
bilsstationer, s.k. truckerstatio- 
ner. 

Systemet bestar av en %lus 
Marketer och en CT 85 pr station. 

Ett annat projekt ar Q8 special- 
design med pumpen inmonterad i 
pelare, dar stationen har forsetts 

med vart System Marketer 2000 
med POC. 

- Ombyggnader utgor f.n. hu- 
vuddelen av var verksamhet, 
konstaterar Gregers. Vi bygger 
om ca 30-40 Star Blend 400 till die- 
selsinglar. 
Nya pro je kt 

Ett nytt projekt ar ocksa om- 
byggnad av SUB 77- och SUB 850- 
pumpar till 2+1, dvs pumpen har 
tva pistolventiler, varav en for 
blyfritt och en for tv3 blyade kva- 
liteter. Samma ombyggnader gors 
for ovrigt aven i Sverige och Nor- 
ge- 

- Den danska marknaden skil- 
jer sig fran den svenska b1.a. ge- 
nom lagstiftning nar det galler 
skyltning av olika priser. Genom 
att jag i mitt arbete ansvarar for 
forsaljning och service samtidigt. 
far jag en bra overblick over 
marknaden.Det ar en klar fordel, 
tycker Gregers Andersen och ser 
nojd ut. 

Iden danskaverkstaden arbetar Gunnar Rasmussen, Kaj Stjernborg, Poul Erik 
Steffensen, Tage Hennild, och Aage H Pedersen, fornan , for dagen iforda 
splitter nya arbetsklader, ljusbla skjorta och morkbla snickarbyxor med en SU 
850-pump under ombyggnad i mitten . De och ovriga kolleger i Danmark kan 
sefram emot 37 timmars arbetsveckafr.o.m. den 1/9 1989. 



Ringsjon Runt 

Med en inledning i ett strilan- 
de regn men framat dagen u p p  
klarnande somma~ader,  genom- 
fordes lordagen den 3 juni cykel- 
motionsloppet Ringsjon Runt for 
23:e gangen. Bland de 6.259 star- 
tande fanns denna gang 32 st fran 
Wayne Europe spridda pa de 
bagge distanserna - 130 och 70 
km. 

Forutom att de, med ett i hog- 
sta grad glatt och frejdigt humor 
susade runt i den vackra Ringsjo- 
bygden, besokte de aven var 
"egen" Wayne Europe-depa, ett 
mycket uppskattat inslag i run- 
dan. Samtliga deltagare i arets 
lopp har redan lovat komma igen 
nasta ar. 

Men det finns plats for manga 
fler.Vi ska kunna vara med och 
konkurrera om en plats pa foreta- 
gens Tio i topplista over antal 
deltagare. 

Sa fram med cyklarna och bor- 
ja trana nu under sommaren sa ar 
formen pa topp nasta ar da evene- 
manget ater gar av stapeln. 
Bernt RedZow 

Gunnar Larsson, Gun Stmeklo (ej 
WE), Lillemar Silim och Anders 
Grahn later sig val smaka i Wayne 
E u rope 's depa. F O ~ O  I tl~isson 

Joe fran Texas 

Coke ar for dvrt 
Under 5 manader ska Joe 
Griffard, en gladlynt 
texasbo pa 22 ar, praktisera 
p% Ekonomiavdelningen. 
Joe kommer fran Austin 
Texas och ar AIESEC- 
utbytesstudent hos oss 
fram till den 20 oktober. 

-Jag ska arbeta med bl. a. den 
strategiska planen. Det ska bli 
mycket intressant och larorikt, 
sager Joe. Jag har inte tidigare 
varit utanfor Amerika och har far 
jag viktiga erfarenheter och lara 
mycket om internationella affa- 
rer. Hoppas att jag far ta itu med 
verkliga projekt, sa att jag kan 
utratta nagot. 

En del problem har Joe hunnit 
med att mota, b1.a. har han insett 
hur svart det ar att forsta skyltar 
och tidtabeller. -Men alla ar trev- 
liga, tycker han. svenskarna ar 
mindre oppna i borjan men sedan 
vanliga och rara. Amerikaner ar 
tvartom. Och jag uppskattar verk- 
ligen att ni ar mindre penningfixe- 
rade an hemma, sager Joe med ett 
skratt. 

Snabbt vaxlande och ange- 
namt vader tycker han vi har. Det 
ar ovant att dagarna ar sa langa. 
-Det ar svart att vanja sig att affa- 
rerna ar stangda trots att det ar 
ljust ute, sager han. I USA har 
livsmedelsaffarerna oppet dyg- 
net runt. Sa ibland blir jag utan 
mat, sager han med ett brett leen- 
de. Och lite langre tid tar det att 

- Ta med regnrock, sa vannerna nar 
Joe G r i f i d  reste hemifran, men 
hittills har AlESEC-praktikanten 
fatt njuta av fint vader. 
handla, nar man maste forsoka 
forsta vad som finns inuti for- 
packningar med enbart text pa 
utsidan. 

Positivt ar att allmanna kom- 
munikationer fungerar sa bra 
tycker Joe, som pendlar fran 
Lund. Ibland saknar han forstas 
familjen och flickvannen. - Och 
det ar synd att Coca Colan ar sa 
dyr har, skrattar han, men det 
kanske ar bra for vikten. 

Njutbart ar ocksa att ha tid att 
Iasa och se TV. Att studera i USA, 
dar man ocksa maste deltidsarbe- 
ta for att finansiera studierna ar 
jobbigt och lamnar lite plats for 
fritidsintressen. 

-Jag blir smickrad nar folk tror 
jag ar svensk och borjar prata 
svenska med mig, men hittar jag 
en sommarkurs kanske jag klarar 
spraket ocksa sa smaningom, sa- 
ger Joe avslutningsvis. I 



Arbetsmiliokommitten ser over bildskarmsarbete 

Millitesla* - paverkar 
de mig? 
Radiovagor, mikrovagor 
och ljus ar olika slags 
elektromagnetisk stral- 
ning. Var du an befinner 
dig vistas du i ett osynlig 
landskap av elektriska och 
magnetiska falt. Och visst 
paverkas vi av elnatet och 
de elektriska apparaterna i 
var omgivning, men hur 
farligt ar det? Forskarna ar 
oeniga. 

Pa initiativ av CIF-klubben har 
Arbetsmiljokommitten tillsatt en 
grupp for att fa ett samlat grepp 
om eventuella risker i arbetsmil- 
jon for personer, som arbetar vid 
bildskarm. 

Lars-Olof Svedberg, som ar 
sammankallande for gruppen, 
sager att gruppen ska ge allmanna 
rekommendationer om hur en bra 
terminalarbetsplats kan se ut. 

-Vi tittar pa den totala miljon, 
sager Lars-Olof. Experterna ar ju 
oeniga om vilka risker det finns 

med elektromagnetiska falt m.m. 
Vi ska forsoka satta oss in i situa- 
tionen och ta experter till hjalp. 

Ett femtiotal personer pa fir- 
man arbetar idag vid bildskarm. 
sittstallningar, ljusforhallanden 
och andra faktorer som paverkar 
den totala arbetsmiljon ska kart- 
laggas av gruppen, som forutom 
Lars-Olof bestar av Anita Ramel 
och Per-Arne Hambert, Lim- 
hamnshalsan, h ars-Ake Nilsson, 
SALF, Monica Ahlgren, Metall, 
Frank Richter, CIF, Bons Finnas, 
Dataavdelningen och Asa Wan- 
no, CF. 

En rapport vantas under ho- 
sten. 

Ventilens texter och 
layout gors direkt i 
"Macen". Damed har 
Lill-Brit t Olin blivit en 
av bildskarmsarbetama 
pd Wayne Europe. 

*Millitesla = matten- 
het for magnetisk 
stralning. 

- Det ar viktigt att man har en bra 
stol, som ger ratt sittstallning 
speciellt vid bildskamsarbete, sager 
Anita Ramel , t.h., till Carin Lyn- 
hagen, som provar en arbetsstol. - 

Wayne-Swingen 

Ljungmansgolfen - som bytt Tavlingen spelades i slutet av maj 
namn till Wayne-Swingen - ar ett, P& Ljunghusens golfbana. 
bland vara kunder, populart Arrangemanget vander sig 

G .Sandega rd  
instruerar B. Berg, 
1. Ortenholm, 
W i n g e s  
Advokat byra, B. 
K j e l l a n d e r ,  
Texaco, K. 
Selander, f.d. 
Ljungmans, M. 
Lundh, WE, T. 
Grunde, Statoil, T. 
Persson, Svenska 
Handels banken, 
~ . A . S t a h l b e r ~ ,  
Texaco, och S. 
Liijefeldt, Sfatoil. 

kanske nagon gang velat prova 
golf erbjuds undervisning under 
professionell ledning. De olika 
svingstilar, som kunde beskadas i 
golfskolan gav upphov till milnga 
glada skratt och spontana kom- 
mentarer. 

Trots utlovat regn stralade so- 
len fran en klarbla himmel, vilket 
b1.a. bidrog till skyhoga resultat. 
Sture Hemow, Texaco, kunde 
notera 40 p och tog darmed hem 
segern med Hans Fallenius, BP, 
som god tvaa med 36 poang. Vis- 
sa av spelarna rakade ut for be- 
kymmer och forlorade manga 
slag och dyrbara golfbollar i den 
tata ljungen. 

Golfskolans deltagare fick tra- 
nartips av var egen, numera pen- 
sionerade Kjell Selander, som for 
ovrigt vann den avslutade putt- 
ningstavlingen. 
Barbro SvinhuFoud 



Semesterplaner Dags for PLM Open 
I ar spelas PLM OPEN den 14 - 

20 augusti pa Bokskogens golfba- 
na. Den totala prissumman ar 
hojd till •’ 300.00, vilket gor tav- 
lingen mycket attraktiv. Arrango- 
rerna tror pa ett mycket gediget 
startfalt av elitspelare. Ian Woos- 
nam har redan nu bekraftat sitt 
deltagande. 

Den 14 och 16 augusti agnas 
helt at Pro-Am spel. I ett Pro-Am 
lag spelar en professionell spelare 
och tre amatorer. Wayne Europe 
deltar med tva lag. I dessa lag 
spelar kunder fran Sverige och 
England. Du som ar intresserad 
att folja vara Pro-Am lag ar val- 
kommen nagon av dessa dagar. 
Inga intradesbiljetter behovs. 
Start sker efter lunch. 

Den 17-20 augusti pagar tav- 
lingen for elitspelare. For att folja 
Aittavlingen fordras intradesbil- 
jetter. Vi har ett begransat antal 
biljetter, som kommer att lottasut. 

Ar Du intresserad av att beso- 
ka PLM OPEN kan Du teckna Dig 
pa listan i receptionen senast den 
2 augusti. 

Barbro Svinhufvud 

Vara kolleger i Norge har 20 
dagars semester plus en s.k. 
"Grom-dag dvs statsministerns 
forsok att tillmotesga kraven pa 5 
veckors semester. 

- Jag ska hjalpa mina svarfo- 
il 

raldrar att flytta. Sen hoppas jag 
vadret blir fint sa att vi kan utnyt- 
tja de fina stranderna i Falsterbo, 
sager Ilse Ragnert, vaxeltelefo- 
nist i Malmo. 

Toralf Brunas, Wayne Europe 
Rud i Norge: Vi ar tva par som ska 
tillbringa drygt tva veckor med att 
resa runt i Thailand, titta pa tem- 
pel, besoka den Gyllene Triang- 
eln, bada och ata starkt kryddad 
thaimat. 

Vi har forberett oss genom att 
lasa pa om landets kultur och 
tanker undvika turiststraken for 
att fa se det verkliga Thailand. Hakan Hammarling, lageran- 

svarig i Lidingo: - Jag aker till 
Gotland med nagra kompisar en 
vecka. Sen ar planerna inte hclt 
fastlagda. Vct inte riktigt nar jag 
tar ut resten av ledigheten. 

Kval lsposten/  
MAI- galan 

Kvallsposten/MAI-galan ager 
rum pa Malmo Stadion den 10 
augusti. Vi har 20 sittplatsbiljetter 
for utlottning. (En biljett per an- 
stalld). 

Du som ar intresserad, teckna 
Dig pa listan som finns i receptio- 
nen senast den 2 augusti. 

- Vi ska aka skidor pa glacia- 
rerna i   ta lien och osterrike. Det ar 
harligt, sager Asa Wanno pa 
R&D, som inleder sin semester 
med en biltur i Europa. Sol och 
bad bade i Jugoslavien och har 
hemma blir det sakert tid till ock- 
sa. 

En husvagnstur nerat Tysk- 
land planerar Annika Strand- 
berg, Ekonomiavdelningen. - Blir 
vadret fint stannar vi i Nordtysk- 
land, annars kor vi vidare soder- 
ut. 

- Jag ska tillbringa nagra 
veckor pa Mallorca med min 
familj, berattar Birthe Ca- 
stell, som jobbar pa Wayne 

Vagn Krogsgaard och Gunnar 
Rasmussen, Danmark har nyli- 
gen firat 25 resp. 40-arsjubileum i 
firman med sedvanliga danska 
festligheter, dvs lunch, premier 
och blommor. 

Europe i Rodovre, Danmark. 
~olle-gan Carl B jerregaard 
foredrar att stanna i Danmark 
i sommar. 



Personal 

Nyanstallda 
Ahmad Cheragh-Cheshm har 

anstallts som svetsare. 
Jose Alberti de la Jara ar nyan- 

stalld som lagerarbetare. 
Jonas Folke11 och Jacek Cie- 

cerski ar anstallda som elektro- 
nikreparatorer. 

Fredrik Weinsjo, Thong Dat 
Tu och Yen Kim Lam har borjat 
som montorer. 

Dennis Pauli och To Ha Dang 
ar anstallda som NC-operatorer. 

Leif Borjesson har anstallts 
som teknikinformator pa R & D. 

Tommy Kalltrask ar anstalld 
som servicetekniker . 

Stefan Fridlund, bilden, har 
anstallts som personalchef. 

Claudia Perusco gick i pen- 
sion 1 juni. 

~ a s z l o  Berentei gar i pension 
den 27 juni. 

Henry Hansson gar i pension 
1 augusti efter 48 ar pa foretaget. 

ar nu fulltecknad. Endast re- 
servplatser aterstar. Men vi beho- 
ver massor av hogljudda suppor- 
ters och stodtrupper fore, under 
och efter tavlingen. Vik den 13 
augusti. Tavlingstid kl. 16.00. 
Kolla dagstidningarna och an- 
slagstavlorna. 

Efterlyses: 
entusiasm 
Den 30 december 1939 
bildade 49 entusiastiska 
tjansteman Ljungmans 
Tjanstemannaf orening. 
Deras tanke var da att fa 
samhorighet och lara 
kanna varandra battre. 

Idag blir alla nyanstallda "au- 
tomatiskt" anslutna och betalar 
sina 12 kronor per manad. Ar det 
ingen som undrar vart pengarna 
gar? Ar det ingen som vill ha ut 
lite av insatta medel? 

Idag finns det 170 medlem- 
mar. Arligen anordnas en subven- 
tionerad fest . I ar fick den stallas 
in pga bristande intresse. Ar 
tjansteman inte festglada langre ? 
Eller ar det fel typ av aktiviteter 
foreningen erbjuder? 

Vi i Tjanstemannaforeningens 
styrelse skulle uppskatta DIN 
hjalp att engagera och entusias- 
mera medlemmarna och ber Er 
komma med forslag pa olika akti- 
viteter till styrelsen. Hur vore det 
med brannbollsturnering, batresa 
till Ven, strandparty? Hor av dig! 
Mats Lundh ,Vice ordforande 

Ny styrelse i 
Konstforeningen 

Konstforeningens nya styrelse 
bestar av foljande personer: 

Jan Nilsson, "Y 
ordforande,Tina Waak, ny sekre- 
terare, Jan-Olof Jonsson, ny kas- 
sor. Thomas Bengtsson, Lill-Britt 
Olin, Tino Svartserud och Lars- 
Ake Nilsson kvarstar som leda- 
moter. Lars-Goran Fredriksson 
och Lars Brorsson ar nya s u p p  
leanter. Gosta Fridh och Allan 
Andersson ar revisorer och Ha- 
kan Naslund ny revisorsupp- 
kant. Samtidigt kan vi beratta att 
Ljungmans Konstforening har 
bytt namn till Konstforeningen 
vid Wayne Europe. 

kommer till Wayne Europe 
den 31 augusti och den 7 septem- 
ber. 

skon 
sommar 

onskar icuan~iui~snuiiuriirten 
alla Ventilen-lasare. Nasta num- 
mer av Ventilen kommer ut i slu- 
tet av augusti. 

Som alltid tar redaktoren och 
medlemmarna i redaktionskom- 
mitten gama emot bidrag, in- 
sandare, kritik, berom och tips. 
Lena Millinger 


