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Gosta Pettersson: 

Vi lever i 
- For narvarande 
producerar vi Just-in-time i 
ordets ratta bemarkelse, 
dvs precis i tid. Vi har - 
ingen buffert, inga 
reserver. Men lyckligtvis 
har vi duktig personal, som 
verkligen staller upp. Det 
sager produktionschef 
Gosta Pettersson om den 
intensiva situationen i 
verkstaden. 

Nu kor produktionen for 
hogtryck. 

Fina order fran EMAIL i Au- 
stralien och pa gasatervinnings- 
systemet VAP 2000 har inneburit 
att belaggningen i fabriken okat 
med 35 % jamfort med borjan av 
aret. Vissa detaljer har mast Iag- 
gas ut pA lego. 
Personal brist 

-Dessutom har det allmanna 
laget pA arbetsmarknaden inne- 
burit, att vi under hela varen haft 
problem med rekryteringen, for- 
klarar Gosta Pettersson. Mest ut- 
satt ar maskinavdelningen, dar 
det b1.a. behovs utbildade CNC- 
operatorer. Vi har flexibel perso- 
nal och ett bra samarbete med 
facket, tillagger han. Det gor att vi 
tillfalligt kan flytta folk i akutsi- 
tuationer. Killarna gjorde t.ex. en 
fin insats genom att t.0.m. jobba 
lordagen innan semestern for vi 
skulle kunna leverera PT2000 C 
till Portugal 

For att forsoka rada bot pa per- 
sonalbristen har man vidtagit oli- 
ka Atgarder, b1.a. Oppet hus p3 
Arbetsformedlingen och pil Kock- 
ums, annonsering, besoksverk- 
samhet och en anpassning av 1o- 
nelaget. Men det gar anda trogt. 

I augusti I 

For tva arsedan hade hydrauliklinjen en omarbetsningsdelpd 12-15%. Genom 
ubildning och framfor allt engagemang hos medarbetarn ligger den siffran 
idag under 2%. 

- Vi ar sodra Sveriges mest 
kompletta foretag, havdar Gosta 
Pettersson. Vi har gjuteri, plAt- 
verkstad, maskinverkstad, mon- 
tering, experiment, drift/under- 
hall, elektronik, elmekanik, servi- 
ceverkstad och utvecklingsavdel- 
ning. Det ar ett intressant foretag 
att jobba i. 

Ny svetsrobot 
-Foretaget har redan gett oss 

mojiighet att bygga upp en mo- 
dern maskinpark. 

Det senaste tillskottet i ma- 
skinparken ar en nyligen levere- 
rad svetsrobot for pendelsvets- 
ning, dvs roboten svetsar omvax- 
lande i tvil fixturer, vilket ger hog 
produktivitet. Den nya roboten ar 
fordelaktig aven ur miljosyn- 
punkt. Nu behover operatoren 
inte i samma omfattning utsatta 
sig for den besvarande svetsro- 
ken. 
Sjalvforsorjande 

-Vart mal ar att bli 

sjalvforsorjande pa nyckel- 
komponenter. Kvaliteten inom 
produktionen, speciellt vid 
hydrauliklinjen har hojts vasent- 
ligt under senare Ar, papekar 
Gosta . Det ar viktigt att persona- 
len vet hur produkterna ska fun- 
gera.. 

Att kvaliteten hojts betyder 
inte att den inte kan forbattras 
ytterligare. 

Standardisering 
-Vi jobbar koncentrerat med 

att se over och fornya vara rutiner, 
sager produktionschefen. Och vi 
tittar aven pA komponentforenk- 
Iing, for att ytterligare kunna 
standardisera komponenter och 
kopa fardiga detaljer. 

- Vi har lang erfarenhet och 
goda forutsattningar. Darfor tar 
vi gama fler order pa matorgan 
och pumpfilterblock, trots dagens 
hoga belaggning, sager Gosta 
Pettersson som ser mycket 
positivt pa 90-talet. 



Infor 90-talet 

Nvckelordet ar kvalitet 
I 

- 90-talets kunder ar mycket starkt 
inriktade p& kvalitet. De kommer att 
vanda sig till den leverantor, som kan 
erbjuda kvalitet bade i fraga om 
produkter och'service. Darfor ar det 
viktigt hur vi utfor vart arbete. Vara 
utrustningar maste fungera, poang- 
terar Bengt Berg i sin kommentar till 

den strategiska planen for borjan av 90-talet. 
I den strategiska och tekniska Frankrike, Italien och inte att for- 

plan, som gors upp i mars va j e  ar, glomma Ostlanderna finns en stor 
beskriver foretagsledningen hur potential for vara produkter. 
foretaget ser pa den politiska, eko- M i l jo n viktig 
nomiska och tekniska utveckling- Bengt Berg betonar ocksa att 
en i olika lander och redogor for miljoh.agorna ar viktiga. Inom 
vad vi ska satsa pa i framtiden, Europasoger kravenpa milpvan- 
vilken strategi vi valjer for att liga typer av bensin oh ~ n s k a d e  
uppna vara mal i fraga om tillvaxt, har ligger vi val 
teknisk utveckling och investe- framme. 
ring. Under sommaren detaljpla- Forutsattningarna kan snabbt 
neras kommande ars verksam- Idag vet man inte 
het, en plan som sedan revideras 3 vilka som 
ganger under aret. 
Infor EG kommer att finnas pa marknaden 

om ett ar. Kanske infors blyfri 98- 
- De stora forandringama 

kommer att intrada forst efter 
1992 da det europeiska samarbe- 
tet inleds, sager Bengt Berg, men 
det ar viktigt att vi redan nu tar 
reda pa hur den gemensarruna 
marknaden kommer att paverka 
var verksamhet. T.ex. kommer 
produkter som provats och god- 
kants av myndigheterna i ett EG- 
land automatiskt att bli godkanda 
over hela EG.Ur kostnadssyn- 
punkt ar det en fordel for oss men 
det betyder ocksa, att vi kommer 
att mota okad konkurrens pa 
marknaden. 

- Vi forutsatter att Sverige 
kommer ha nagon form av med- 
lemsskap i EG, sa att vi kan konk- 
urrera pa lika villkor. Skulle det 
visa sig att vi star utanfor och att 
det blir dyrare att tillverka utanfor 
EG maste vi tanka om. 

- Det fria flodet av valutor 
inom EG ger oss en fordel efter- 
somvi ligger langt framme nar det 
galler gemensamma kort- och 
betalsystem for de internationella - -  - - 

oktan i allt fler lander. - Det 
innebar, att vi maste satsa pa 
moduluppbyggda produkter och 
flexibel tillverkning sa att vi kan 
mota marknadens krav, aven nar 
det galler formgivning, papekar 
Bengt Berg. 
Kravet p& kvalitet 

Bengt Berg forutspar en god 
tillvaxt bade ur forsaljnings- och 
vinstsynpunkt. En okande del av 
intakterna kommer fran Cervice. 
Satsningen pa totala systernlos- 
ningar kommer att fortsattas. 

-Kunden ska uppfatta oss som 
en overgripande leverantor for 
bensinstationer. Kvaliteten ska 
markas inom projektledning, pro- 
duktion, i vara produkter och i var 
service, sager Bengt Berg. 

- Vi kommer att fortsatta att 
satsa pa effektivisering inom 
produktionen, men hur mycket vi 
an satsar pa teknik, kommer vi 
anda till korta, om vi inte kan 
uppfylla kraven pa kvalitet, 
betonar Wayne Europes VD. 
Kvalitet blir ett av 90-talets 

Succe for PLM Open och 

Wayne Europe I, som bestod av Sture 
Hernow, Texaco, David Howden, 
Shell International och Gustav 
Gradin, Sta toil med Johan Rystrom 
som pro, belade en sjatteplats med 12 
under par den forsta Pro-Am-dagen. 

Aldrig tidigare har sa manga 
av varldens skickligaste golfspe- 
lare deltagit i en svensk golftav- 
Iing. Ca 40.000 besokare kom till 
PLM Open i Bokskogen, dar 
Wayne Europe var en av sponso- 
rerna. . 

Under de tva Pro-Am-tavling- 
ama deltog inbjudna gaster, som 
fick spela tavling tillsammans 
med professionella golfspelare. 
De kommer sent att glomma arets 
tavling. Det ar inte varje dag man 
spelar golf med Johan Rystrom 
och %m Torrance. 

Barbro Svinhuhud 

I wayne Eur e-s lag ii spelade 
Anders ~ i r s x  Q8, pm Sam 
Torrance (han med hakputtern) ,.Bo 
Hartell, Shell och Hans Fallenrus, 
BP, si till en hedersam delad 
tiondepfats med hela 13 under par. 

oljebolagen. nyckelord. 
I t.ex. Tyskland, England, 



Miljovanligt p& 
Skthnemassan 

VAP 2000 heter vart system for 
gadtervinning. systemet som f.n. 
finns installerat pA prov i Malmo, 

Det har gatt sa 
i Goteborg och Stockholm, visas 
nu O C ~ ~ A  pa Skanemassan. snabbt 

I s al ko kommuns Miljo- och 
Halsoskyddsforvaltningsmonter 
finns en av vara pumpar forsedd 
med "muff' utstalld. Dar ska 
Malmo-borna f A  veta nagot om 
gasatervinning och om hur man 
tankar med VAP 2000. 
Hur gor man? 

Vet Du forresten sjalv hur det 
gAr till att tanka med VAP 2000? 
* Lyft handtaget och satt in 

pistolventilen i tankroret. 
* Tryck ihop balgen sa att den 

tatar mot tankroret. 
* Tanka som vanligt. 
* Avsluta tankningen nar 

automatiken slagit ifran. 
Sa har du minskat utslappen 

och slipper st3 i bensinangor nar 
du tankar. 

Hen y Hansson har jobbat vid svarv i hela sif t liv. Nu pensioneras svarven och 
han samtidigt. -Det kanns konstigt att stdr har iverkstan i kostym, shger han 
pa avfackningsdagen. 

Han linkar in till den motorer. Redan som barn fick jag . - 

traditionella pensionars- att leka med. 
1941 borjade Henry pA dAva- avtackningen* rande Ljungmans som svarvare i 

Henry Hansson skadade Maskinverkstaden pa tredje 
benet nar han provkorde ningen. -P3 den tiden tillverkade 

Texaco p& kurs 
Serviceavdelningen fortsatter 

under hosten och varen 
utbildningen av Texacos 
stationspersond pa saval System 
Marketer 2000 med kassa som 
%lus Marketersystem for 
obemannade stationer. 

Utbildningen ingAr i Texacos 
moderniseringsprojekt och ge- 
nomfors parallellt i Malmo och 
totalt kommer ca 300 personer att 
utbildas. . 

Krister Grobacher, Eva 
Hjortzberg, Anders Gustafson, 
Anders Nicklasson och Leif 
Martensson alternerar som 
kursledare. -Det har vant latt att 
varva kursledare, sager Mats 
Onshage, kursansvarig. 

Tillsammans med Hakan 
Skog, som ansvarar for in- 
stallationerna, planerar Mats in 
kurserna, SA att stationsper- 
sonden far gA kursen ungefar en 
vecka innan utrustningen instd- 
leras pa deras station. 

sonens Harley Davidson, 
sa han avslutar de 48 Aren 
pA foretaget med en 
sjukskrivning. 

-Jag kan inte forsta dom, som 
inte vet vad dom ska hitta pa, 
sager Henry Hansson. Sjalv har 
han manga intressen. Allt meka- 
niskt, motorcyklar, bilar, snicke- 
rier och bocker intresserar honom 
och allt i huset i Bunkeflostrand 
gor han sjalv. 

-Jag borjade jobba i platindu- 
st in i maj -38. Da skulle jag fylla 
14 ar, berattar Henry. Dar larde 
jag mig mycket, loda svarva, bor- 
ra. . Fast jag har alltid hallit pa med 

vi tankbilar, mjolkmatare och 
rickepumpar. Det var skoj da, 
med manga olika detaljer, sager 
Henry. 

I nastan tjugo ar jobbade han 
skift i maskinverkstaden som 
svarvare och maskinstallare - Pa 
40- och 50-talet jobbade vi ackord. 
Da hade man inte ens tid att prata 
med arbetskamraterna. Vi jobba- 
de pa lordagarna och alltid myck- 
et overtid. Men kamratandan var 
anda bast pa den tiden. Nu ar det 
for manga smagrupper som har 
ont av varandra, sager Henry, 
som tycker det ska bli skont att fa 
agna sig At familj och intressen pa 
heltid. 



Insandareb tf 9 * g 4 tf 9 Nya blanketter 
Allt fler blanketter finns nu i 

Bengt Larsson? 
Du som skickar post till 

Bengt Larsson: Vet du om att det 
finns 2 Bengt Larsson pa Wayne 
Europe? 

Skriv Bengt Larsson, Kon- 
struktion eller Bengt Larsson, 
Marknad, pa intempostkuvertet 
sa underlatter du bade for posten 
och for de bada Bengtarna. 
Bengt Lamon, Marknad 

1, STORT TACK I 
till festkommitten i Tjanste- 

mannaforeningen for en val- 
arrangerad Tivoli-resa den 24 
augusti. En toppenkvall! 
Glada femkampare 

Valkommen med insandare. Du kan 
skriva under signatur men redaktio- 
nen mliste veta Ditt namn. Fragor 
besvaras i samma nr av tidningen. 

Visste Du att ... 
- gamla Vici-pumpar i fint 

skick numera gar pa auktion for 
upp emot 20 000 kronor? Dags att 
gora nagot at vart eget museum. 

-det finns en anslagstavla vid 
inkorsgrinden. Dar kan du satta 
upp meddelanden om du vill 
kopa, salja eller byta nagot. 
Utnyttja den! 

Semesterbilden 

Foto: Robni N d  

WAYNE EUROPE i miniatyr. Pa 
danmarksemestern hittade Eva 
Nordh en Shell-station byggd helt i 
legobitar. 

Personal 
NYTT 

Nyanstallda 
Lars Jonsson ar anstalld som 

konstruktor. 
Leif Ohman har anstallts som 

verktygskonstruktor och Patrik 
Svensson som kontrollberedare. 

Rolf Abrahamsson har borjat 
som serviceledare i Goteborg. 

Peter Arm ar anstalld som 
packare. 

Souresrafil Khosrow har bor- 

Wayne Europe-utforande, foru- 
tom brevpapper b1.a. faktura, 
lonespecifikation, inkopsorder, 
tidkort, avsandningsavi. 

Nere i hogra hornet finns 
vart blankettnummer, under 
vilket blanketterna kan rekvire- 
ras fran Kontorsservice. 

Behover du eller din avdel- 
ning andra typer av blanketter 
eller fornya gamla? 

Observera da att alla blank- 
etter ska utformas av Mark- 
nadskommunikationoch all 
tryckning av blanketter ska go- 
ras genom Kontorsservice. 

jat som svetsare. o o o o o o o 

Kare Gundersen och Rune Ny ~osts tam~el  - .  
Hasselberg ar anstallda som la- Den som uppmarksamt stude- 
gerarbetare. rade aven utsidan av manadens 

har lonekuvert kunde notera, att vi 
tillbaka till foretaget som verk- nu fatt en ny som 
tygssvarvare. 

Valentin Masalkovski har visar vart produktprogram. 

boriat som elektronikreparator. 
Tommy Olsson ar anstalld 

som sprutmalare. 
Magnus Palmgren ar ny NC- 

operator. 

Produktionsutveckling 
forstarker 

Leif B jurnemark, chef for Pro- 
duktionsteknik, Lars-Erik Mol- 
ler, chef for Verktygskonstruk- 
tion och beredning och Kvalitets- 
chef Stefan Toth rapporterar nu 
direkt till Eddy Aberg, chef for 
Produktionsutveckling. 
- Den tidigare organisatio- 

nen blev for svarhanterligt, sager 
Eddy Aberg, chef for Produktion- 
sutveckling, om sin sedan lange 
planerade omorganisation. 

Drakbatstavlingen 
Wayne Europe-laget, som 

tavlade sondagen den 13/8, 
forlorade med knappt en futtig 
sekund mot sina motstandare 
Electrolux Mecatronik. Tiden for 
Wayne Europe-laget blev 1.41.6. 
Electrolux Mecatronik hade tiden 
1.40.8. Nasta gr tar vi dom! 
Vinnande laget totalt i arets 
drakbats-race blev Kullenberg lag 
2 som vann med tiden 1.29.4. 


