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Unik anläggning ger 
bättre arbetsmiljö 

- Dålig arbetsmiljö, nya 
pumpmodeller som inte 
passade in i provbädden 
och allt högre kvalitets
krav. Det var några av 
orsakerna till att projekt 
"ny pumpprovplats" drogs 
igång för ca 3 år sedan. 

Den gamla pumprovningsan
läggningen, där testvätskan tap
pats upp för hand i öppna kärl, 
byts nu ut efter 25 år och ersätts av 
helt ny, avancerad teknik. Den 
moderna mätmetoden innebär 
datoriserad kontroll av pumpar
na med elektronisk våg, densi
tetsmätare och temperaturgivare. 
Bra arbetsmiljö 

Den nya pumpprovlösningen 
skiljer sig markant från den gam
la. Systemet för testvätskan är 
slutet, både vid rundkörning och 
vid likning. Vågkärlet är inbyggt i 
ett ventilerat skåp och all informa-

-Vad ska de heta? Greger Andersson 
och Leif Bjurnemark, som varit med 
om att konstruera "prO'()plats 1" vill 
ha namnförslag för anläggningen. 

-Imponerande, sade Ben Stuart, nyutnämnd Senoior Vice President i Dresser 
Industries, om den ny_a pumpprovplatsen när han besökte Wayne Europe för 
första gången. Mart Röömus demonstrerade anläggningen Jör Bengt Berg, 
Eddie Aberg, Ben Stuart och Bengt-Olof Strigård. 

tion presenteras direkt på bild
skärmar i ögonhöjd. 

Resultatet har blivit en funk
tionell arbetsplats med hög auto
matiseringsnivå. Alla data om 
pumparna samlas i en personda
tor, som även skriver ut pumpens 
status på ett slags "kvalitetskvit
to". Ett exemplar går med pum
pen vid leverans. Genom att alla 
pumpdata finns samlade kan 
man sedan enkelt t. ex. studera 
och utvärdera kvaliteten på en 
veckoleverans. Man kan kartläg
ga ev återkommande fel och 
snabbt åtgärda. Det är viktigt, inte 
minst ur kvali tetssynpunkt. 
Unik konstruktion 

-Jag vill poängtera, att det är 
vår egen personal på elektronik, 
produktionsutveckling, monte
ring och underhåll som har ut
vecklat och tillverkat anläggning-
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en, säger produktionschef Gösta 
Pettersson. Utan deras energi och 
entusiasm hade vi inte kunnat ta 
denna unika anläggning i drift. 
Intresse utomlands 

Från Wayne i Salisbury kom
mer man att skicka över tekniker 
för att studera vår lösning och 
även i övrigt är intresset mycket 
stort. Statens Provningsanstalt 
utvärderar f.n. provresultaten. 
Tipsa om namn 

- Men nu behöver vi hjälp av 
Ventilens läsare, säger Leif Bjur
nemark. Det är jobbigt att säga 
"pumpprovplats l" så vi behöver 
ett snärtigt och internationellt 
namn. Sä småningom får vi 3 
provplatser, så vi behöver tre 
namn som passar ihop. 

Fina priser till förslagsställare 
utlovas. Skicka in ditt namnför
slag till Ventilen. 
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VD har ordet 

Informationen om vår namn
ändring har i dagarna via mass
media även nått allmänheten. 

V åra kunder och leverantörer 
blev informerade redan före jul 
och vi har fått enbart positiva 
reaktioner. 

Några av våra kunder har 
framfört, att en sådan förändring 
var väntad och att en integrerad 
Wayne Europe-organisation för
enklar det för dem, som har ut
ländska moderbolag. Vi har även 
fått bevis för att förändringen 
stärker våra relationer med de 
skandinaviska oljebolagen, som 
ser vårt namnbyte som en garanti 
för fortsatt stabilitet och utveck
ling. 

Det återstår dock en hel del 
arbete, innan namnändringen är 
helt genomförd. I början av mars 
levereras vårt nya brevpapper 
och inom kort kommer skyltama 
på fasaderna att bytas ut. Nu sva
rar vi "Wayne Europe" i växeln, 
under en övergångstid med tilläg
get "L jungmans". 

Resultat 
Vi kan konstatera att vår om

sättning för verksamhetsåret 1988 
slutade på 322 miljoner kronor, 
vilket är ca 62 miljoner under 
budget och 25 miljoner lägre än 
1987. 

1989 har börjat bra. Orderin
gången är åter god och årets tre 
första månader visar en volym, 
som ligger hel t i linje med vår 
planering. 
Bengt Berg 
L-----------------------~ 

Rätt tipsrad 
Skylt 1 1 
Skylt 2 x 
Skylt 3 1 
Skylt 4 2 
Skylt 5 2 
Skylt 6 1 
Skylt 7 x 

Hur ser en säker 
bensinstation ut? 
Det fick några av Wayne Europe's svenska kunder ny
ligen möjlighet att diskutera och informera sig om. 

Representanter för BP, JET, 
Hydro, OK, Shell och Q8 deltog i 

Denna installation lämnar kanske 
en del i övrigt att önska, men miljön 
kan man verkligen inte klaga på. 

Foto:JlkeJönsson 

ett endagsseminarium i Malmö, 
där "Råd och anvisningar för in
stallation av drivmedelsanlägg
ningar'', sammanställda av 
Wayne Europe behandlades. Den 
ska underlätta tolkningen av de 
otaliga regler och standarder, som 
omgärdar drivmedelsinstallatio
ner och användas vid planering, 
ombyggnad och installationer på 
bensinstationer. 

Allt hårdare säkerhetskrav 
ställs nu på drivmedelshantering, 
inte minst ur miljösynpunkt, och 
på senare tid har det medfört nya 
krav, bl. a. på införandet av gaså
terföringssystem. 

Seminariet blev mycket upp
skattat och gav upphov till en del 
livliga diskussioner om säker
hetsfrågor. 

ÅkeJönsson 

-----------------------Fem vann på att 
veta om sakerhet 
Arbetsmiljökommittens julknåp blev populärt. Så stort 
var deltagandet, att kommitten på stående fot beslöt att 
utöka antalet priser . Fem vinnare belönas med Första
Hjälpen-kuddar till bilen. 

Bland de rätta lösningarna 
drogs fem vinnare. De är Krister 
Persson, Service, Rickard Pers-
son, Shipping, Bozena Bojko, 
Prod uktionsu tveckling, Lars 
Nilsson, Maskinverkstaden och 
Karl-Erik Lageblad, pensionär. 
Grattis! Ni är välkomna att 
hämta era priser hos Bemt Red
low, tel605. (Karl-Erikfår sittpris 
per post.) 

- Glädjande många svar, 
dessutom övervägande rätta, sä
ger Gösta Pettersson, produk
tionschef och en av initiativtagar-

arbetsmiljö. 
- Ombyggnaden av Monte

ringens omklädningsrum för her
rar är ett projekt, som snart är 
avslutat, berättar Bernt Redlow, 
ordförande i kommitten. Den är 
en del i 5-årsplanen för renove
ring av alla toaletter och omkläd
ningsrum på företaget. 

Vill du veta mera om vad Ar-
betsmiljökommitten arbetar med 
kan du läsa i de protokoll, som 
finns anslagna på våra anslags
tavlor. 

-Vi kommer tillbaka med fler 
na till tävlingen. aktiviteter från Arbetsmiljökom-

Arbetsmiljökommitten syss- mitten, lovar Gösta och Bemt. • 
lar, som hörs på namnet med vår 
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Affärer 

I förra veckan kunde vi i 
pressen läsa om den nära före
stäende affären mellan OK och 
Texaco Oil. Affärsuppgörelsen 
avser i första hand köp av 
Texaco's 43% ägarandel i Scan
raffs raffinaderi samt övertagan
de av Texaco's depåer. 

Dansk pensionär 

Einar Thorsson,( mitten) som 
varit chef för vår enhet i Danmark 
sedan 1982 avgick med pension 
strax före årsskiftet och avtacka
des av bl a Lars-Olof Nyhlen och 
Tord Nihlen. Einar har hus och 
trädgård och är en flitig idrottsu
tövare( kanot, simning, cykling), 
så han kommer säkert att utnyttja 
sin nyvunna frihet på bästa sätt. 

Tack för ett bra samarbete och 
lycka till önskar kollegor och ar
betskamrater. 

Produktnytt 

Nu kommer PT 2000 
Wayne Europe' s nya konto

kortsterminal Payment Terminal 
2000 C har nu börjat levereras ut. 

PT2000 C är baserad på sena
ste teknologi och har grafisk disp
lay, kortläsare som läser alla på 
marknaden förekommande kort, 
ny typ av kvittotryckare samt 
PIN-tangentbord, som uppfyller 
de strängaste säkerhetskrav. 

Det är dessutom möjligt att 
utforma tangentbordet efter kun
dens önskemål. Vid designen har 
stor vikt lagts vid att göra enheten 
flexibel och servicevänlig. 

De första enheterna installeras 
f. n. hos Shell i Norge. 

TaDDat: 

"Vi är imponerade av intresset hos Wayne E uropes anställda. Välordnat och 
välbesökt", säger syster Maria på Blodgivningscentralen. Ove Olsson och 
Lennart Tenland var bland dem som lämnade blod i första omgången. 

Nu har blodgivningen kommit gång ordentligt. Vi var ungefär 60 
personer, som lämnade blod när blodbussen var här den 12 och 19 
januari. Några var lite förkylda och då får man stå över till nästa gång. 

Vi ser gärna, att fler vill ställa upp. Är Du intresserad, tag kontakt 
med Per-Olof Fridh eller Bern t Redlow. 

Bussen kommer nästa gång den 6 april och 13 april. 
Per-Olof Fridh 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nya order 

Email, Australien, har lagt en 
order på ytterligare utrustning 
för System Marketer 2000. 

Ny medlem 
i Tjänstemannaklubbens sty

relse är Mats Lundh. 

Enkel att använda, flexibel, pålitlig, 
högsta säkerhet, tar alla typer av 
kreditkort, kompakt och modern 
design är några av argumenten för 
nya betalpealaren PT 2000 C. 
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1%. 
Samsändning 
sparporto 

Skall Du skicka post till nedan
stående företag? Då räcker det att 
Du skriver "Att: NN, företag och 
ort" -och läggerdet i internkuvert 
eller vanliga kuvert i internpo
sten. Kontorsservice sänder den 
samma dag till respektive adress i 
samlingskuvert 

Dresser företag med sam
lingsku vert: 

Danmark - Rooovre, Norge -
Rud, Sverige - Göteborg, Lidingö 
och Örnsköldsvik, Västtyskland -
Einbeck, Schweiz - Kloten, UK -
Reading, Republic of Singapore -
Sins.apore, USA- Salisbury. 

Ovriga med samlingskuvert: 
Finland- Hanke-Palsbo, Mit

koavd., Turkiet - Meksan, Repu
hlic of Singapore - Titanco, Hong 
Kong- Titan, Australien- Email. 
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lnsändarert:IJ 
Vem slutar? 

Det är roligt att ni sätter in 
namnen på den nya personalen. 
Men jag tycker ni borde sätta in 
även vilka, som slutar. 

Tack på förhand. 
Gunnar Carlsson, lAger 90 

•••••••• 
Bidra till 
Barncancerfonden 

Inför kommande blodgivning 
på företaget föreslår jag följande: 

Samtliga ersättningspengar 
för blodgivning löses ut av Per
Olof Fridh och skickas till Bam
cancerfonden. Redaktionen följer 
upp insamlingen och presenterar 
den i Ventilen, vilket sporrar till 
ännu fler blodgivare. 

Wayne Europe's blodgivare 
föreslår andra företag att göra 
detsamma. 

Eva Persson, ekonomiavd. 

Svar: 
Det är med stor glädje vi från 

olika håll fått förslag om att ersätt
ningen vid blodgivning (30 kr) 
ska skänkas till olika hjälporgan. 
Nästa gång blodbussen kommer 
kommer det därför att finnas en 
insamlingsbössa i bussen. 

Tanken är att föremålet för 
insamlingen ska variera från gång 
till gång, t.ex. Barncancerfonden, 
Cancerfonden, Röda Korset, 
Greenpeace etc. 

Vi hoppas att så många som 
möjligt ställer upp på detta. Kan
ske även icke blodgivare vill vara 
med. 
Per-Olof Fridh Bernt Redlow 

Välkommen med insändare. Du kan 
skriva under signatur men redaktio
nen måste veta Ditt namn. Frågor 
besvaras i samma nr av tidningen. 

KJiocktip!set 
Har du svårt att se visarna på 

Wayne Europe-klockan? 
Då kansked u harglömt dra av 

skyddsplasten. 

tt t t {t tt t 
Personal 

NYTT 
Nyanställda 

Lena Hansson har börjat som 
elektronikreparatör på Service. På 
Lidingö är Tone Brogestam-Lök
ke numera fast anställd som se
kreterare och Krister Gröbacher 
har hand om teknisk support -
utbildning. Henrik Bergwall och 
Christer Svensson har anställts 
som servicetekniker. Mats Edet
holt är ny fastighetsskötare på 
Drift & Underhåll. 

I Monteringsverkstaden har 
Patric Friberg, Ulf Persson och 
Jan-Allan Johansson anställts 
som montörer. Peter Dentz är ny 
som tunnplåtslagare i Plåtslage
riet och Mehran Ferdousmakan 
har anställts som NC-operatör i 
Maskinverkstaden. 

På Konstruktion har Hans Bli
selius, Daniel Kivikas och Mar
tin Henriksson anställts som ut
vecklingsingenjörer. 

Pensionärer 
Arne Hilding, som bl. a. arbe

tat 29 år i experimentverkstaden, 
gick i pension den siste januari. 

Margit Erdelyi pensioneras 
efter 16 år som elektronikmontör. 

Tage Mårtensson, som arbetat 
på Ljungmans i olika omgångar, 
senast som kontrollant, går i pen
sion den siste februari. 

~ 

Motionssektionen 
Nu börjar vi träna tillsam

mans. Torsdagar kl17.00 samlas 
alla motionsintresserade vid hu
vudgrindarna för en löprunda. 
OBS! alla konditionsstadier är 
välkomna. Vi planerar att delta i 
Lundaloppet för att ha en sporre 
för träningen. 
Siv Adamsson 
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Cykla Ringsjön Runt 
En bra grundkondition är en 

förutsättning för såväl fysiskt som 
psykiskt välbefinnande. Sätten att 
motionera är många. 

Cykling är ett exempel. Varje 
år arrangeras ett antal långlopp, 
däribland "Ringsjön runt", ett 
motionslopp för hela familjen på 
130 km eller 70 km. 

För att locka fler att prova den 
här motionsformen arrangerar vi i 
år en Wayne Europe-depå någon
stans utmed 70 km-rundan. Där 
ska du kunna få välbehövlig för
friskning och en stunds vila.En 
frågesport med fina priser kan du 
också delta i. 

Företaget betalar anmälnings
avgiften genom idrottsförening
en mot uppvisande av kvitto och 
plakett (beviset på fullföljd run
da). Firmabilen kör din cykel till 
och från tävlingen om du vill. 

Dags att börja träna regelbun
det, så att du kan hänga med oss 
Ringsjön runt. 

Bern t Redlow, te l 605 
• • • • • • • • • 

Golfsektionen 
Den i fjol avslutade Ljung

mansturneringen (årets får väl 
byta namn) i matchspel vanns av 
Pontus Nilsson på maximala 4 
poäng. Prisutdelning kommer att 
äga rum på golfsektionens ordi
narie årsmöte den 3 april i Hörsa
len. 

Väl mött och svinga lugnt i 
vårvärmen! 

Golfsektionen 

"UTI.._,_.. -:..~ · ·~~~~il= V/k.AI.UIIII1. 
Personaltidning' för 

* ytayne Europe 
Ansvarig utgivare: Bengt Berg 
~~a~tör: Lena Millinger 
Adress: Wayn\ Europe,Dresser 
Wayne AB, Box 30049, 200 61 Malmö, 

} . 
-tel 04Q-360567 + 
Rreda k tio nskomml tte :A k e 
Jönsson ,Lars-Åke Nilsson, Liii-Br~t Olin, 
Håkan Paulsson,Barbro Svinhufvud. 
Producerad på Wayn~?Europe i Malmo; 
I ryckt ··~ 'miljöv~nligt ,p~perav MCT~ 
Om ej ~nnat ~nges ~v~taneda~prerrför©' 
'text och bild. Hedaktören förbefiåller sig 
rätten att redigera ins&nt material. 
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