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Produktorienterat ,och 
effektivt · · ~ · 
En av dem, som får utökat 
ansvarsområde i den nya 
organisationen är Krister 
Nordland, som nu blir chef 
för ett 30-tal personer på 
Konstruktion. 

Genom att Konstruktion och 
Tillverkning sammanförs i funk
tionen Produktion blir flödet från 
konstruktion till färdig produkt 
effektivare och snabbare och där
med mindre kostnadskrävande. 

-Konstruktörerna får samar
beta med tillverkning och bered
ning redan från början. Det ger 
tids- och effektivitetsvinster och 
ett större engagemang i varje pro
jekt, tror Krister Nordland. 

-Eftersom ca 70% av en pro
dukts tillverkningskostnad be
stäms redan på konstruktionssta
diet är det viktigt, att produk
tionssätt och material inte är krån
gligare eller dyrare än nödvän
digt, säger Krister. 
Produktinriktat 

Funktionstänkandet får nu ge 
vika för produktinriktning, De 
gamla grupperna hårdvara, mju
kvara och mekanik sprängs och 
ersätts med Pump och System. 
Under gruppen Support sorterar 
CAD (datorstödd konstruktion), 
CAM (datorstödd tillverkning 
som kommer igång under 1991) 
och CAE (da torstödd elektronik). 

-När det gäller konstruktio
ner med helt ny teknik ligger an
svaret hos FoU, säger Krister 
Nordland. Vi har hand om kon
struktionsprojekt med känd tek
nik och tar uppdrag från F o U och 
de operativa enheterna inom 
Wayne Europe. Arbetsuppgifter-

' 
- Vi blir effektivare och snabbare när Konstruktion och Tillverkning 
sammanförs, anser Krister Nord land, konstruktionschef. Lars-Erik Mäller får 
en specialistfunktion som produktionstekniker och samordnare. 

na inom avdelningen kommer att 
gripa in i varandra och bli mer 
flexibla. 

-När detfinns en fungerande 
prototyp, tillverkningsunderlag, 
verktyg, fixturer och operationsli
stor tar Tillverkning över produk
ten. Då ska den vara helt klar. 
Därför måste vi satsa mer på te
ster av olika slag inom avdelö
ningen. 

Under första halvåret 1991 
kommer största delen av mjukva
rugruppen, nu under FoU, att 
överföras till de produktrelate
rade Pump och Systemgrupper
na. 
Krister som chef 

- Mitt arbete som chef inne
bär bl.a. att entusiasmera mina 
medarbetare. Det ska vara kul att 
jobba, tycker Krister, som nu tre
dubblar sin medarbetarstab. 

- Det är viktigt att man kan 
prata även om privata saker och 
känna gemenskap med varandra. 
En bra chef ska kunna lyssna, 
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leda, delegera och informera, an
ser han, helt i linje med 90-talets 
tankar om chefsideaL Att visa 
uppskattning, ge konstruktiv kri
tik och låta folk få en chans att 
rätta till fel är viktigt. 

Krister Nordland, en lugn 
kräfta, gillar ordning och reda, 
lagarbete och raka relationer i ar
betslivet. 

-Mittnyajobb bliren utma
ning, säger Krister. Enda nackde
len är att vi inom Produktion blir 
fysiskt spridda, åtminstone till att 
börja med. 

l detta nummer: 
x Nya 

organisationen 
presenteras 

x Mfll och strategi 

x Semesterdax 

x Asfalt pli gflrden 



-----Vttlåtiilml 
Tjänstemännen utbildas 

Affärside mål för grupparbete 
Det är viktigt att 

medarbetarna i Wayne 
Europe känner till och 
gemensamt verkar för att 
nå företagets mål. Att ha ett 
gemensamt mål ger energi 
framåt. För att informera 
och engagera personalen i 
det arbetet, genomför 
Wayne Europe under våren 
och hösten ett antal semi
narier, som rör vår affärs
ide och vår strategi. 

Alla tjänstemän i Sverige, 
N or ge och Danmark har inbjudits 
att delta i ett endagsseminarium. 
Det första seminariet hölls i Mal
mö den 11 juni. 

- En attitydundersökning, 
som konsultfirman Avant gjort, 
visar bl.a. att företaget är topp
styrt, konstaterade Bengt Berg 
inledningsvis. 

-Vi måste se till att beslut fat
tas på bredare basis. Men ska man 
kunna fatta egna beslut, måste 
man känna till företagets strategi 
och mål. Det är bl.a. för att föran
kra vår affärside och involvera 
alla i den som vi genomför dessa 
seminarier. 

- En av anledningarna till 
organisationsförändringen är 
just, att vi vill skapa förutsätt
ningar för ett decentraliserat arbe
te i företaget, sade Bengt Berg i 
samband med att vår nya organi
sation presenterades. 

-Det måste vara skönare att 
få kritik för att man gjort fel än för 
att man inget ha gjort. 

- flexibilitet är ett annat 
nyckelord för vår organisation, 
framhöll VD. Förändringar sker 
ständigt och vi måste kunna an
passa oss. 
Tuffa mål 

Wayne Europes mål för fram
tiden är högt satta: 

• I alla länder där vi har egen 
verksamhet ska vi ha minst 30% 
marknadsandel 

• Vi ska bibehålla marknads-

Bra att få träffa kolleger från andra avdelningar, som ser saker och ting med 
andra ögon tyckte många seminariedeltagare. Mikael Andersson, Produkt
ionsplanering, Bozena Bojko, Beredning, Gunnar Carlsson , Elektronik
verkstaden och Sven Bladh , Ekonomi, diskuterade bl.a. företagets affärside, 
konkurrensmedelsmix och visioner . 

andelar i alla länder där vi har 
högreandel 

• I länder där vi har distributö
rer ska vi ha minst l 0% marknads
andel 

-Det blir tufft på E G-markna
den. Vi brottas med "svenska 
sjukan", dvs hög frånvaro, låg ef
fektivitet och produktivitet. Vi 
har levt i en skyddad värld men 
nu måste vi ut i snålblåsten för att 
överleva, sa Bengt Berg innan 
seminariedeltagarna övergick till 
att konkretisera och bli överens 
om W ayne Europes affärsid e, vil
ket var målet med seminarieda
gen. 
Intensiv 
seminariedag 

-Tror ni att Wayne Europe 
har en chans att vinna? Peter 
Samuelsson, en av kursledarna 
från A vant, provocerade delta
gama i sin grupp och fick svaret: 
Javisst! 

- Här behövs ett kreativt 
tänkande, menade kursledaren 
och utmanade oss att hitta på så 
många användningsområden för 
en soldathjälm som möjligt. 

Men hur ska vi då nå våra mål? 
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Hur ska produktsortimentet se 
ut? Hur ska personalpolitiken se 
ut för att vi ska vara effektiva och 
produktiva? Vad är viktigt för 
oss? 

I smågrupper och gemensamt 
i stora grupper diskuterade vi 
mer eller mindre animerat mark
nadens utveckling, konkurrens
medel, och vår inre (pengar, per
sonal, planering) och yttre (pro
dukt, plats, påverkan, pris) effek
tivitet. 

Många åsikter stöttes och pro
vades mot varandra under dis
kussioner och grupparbeten för 
att slutligen, sent på kvällen, 
mynna ut i ett åtgärdspaket för 
Wayne Europe. 

Varning! Fastna inte i fiaskocirkeln! 
Se möjligheter istället för problem. 



-----------Vei~ .. 

l Så tyckte se m ina--;.iedeltagarna: l 

- Jag blev inte trött på hela 
dagen. Det är ett gott betyg, 
konstaterar Jan-Erik "Lärka" 
Persson, förman i Maskinverksta
den. Detvarintressant att komma 
ihop med folk från olika avdel
ningar, som ser helt annorlunda 
på problem. Man vet bara något 
om sin egen bit. Bra att få förståel
se för andras jobb och problem. 

- Ska vi upp i 30% marknads
täckning får vi nog problem i 
verkstaden men vi vill ju framåt. 
Den här typen av seminarium var 
något nytt för mig fast jag jobbat 
länge på företaget. Det var ett fint 
initiativ, mycket hände under 
dagen. Och maten var god, säger 
en nöjd Jan-Erik. 

- Grupperna var mycket 
blandade, men alla upplevde si
tuationen på företaget på samma 
sätt, säger Peter Finch, inköpare 
på Elektronik. Allra viktigast är, 
att företaget nu tar tillvara det 
som kommit fram under semina
Tiedagarna och presenterar resul
tatet. 

- Kom tillbaka med konkreta 
budskap, uppmanar Peter. En 
öppen dialog, mindre toppstyr-

ning, ärlighet, kommunikation, 
bättre personalplanering, lång
siktig planering istället för brand
kårsutryckningar är vad som 
behövs. 

- Det är alltid kul att själv få 
komma med förslag, tycker Nina 
Björk, sekreterare på Service. 
Märkligt nog kom vi fram till 
samma saker som ledningsgrup
pen. Hoppas ledningen genomför 
sina och därmed våra planer. 

Nina önskar sig också ett bät
tre samarbete mellan avdelning
arna, ett slut på "vi ---och---dom"
tänkandet. 

- Jag tror inte seminarierna 
ändrar något i sak, säger hon. 
Förmodligen rinner det hela ut i 
sanden. 

xxxx 

- Folk fick börja tänka, säger 
Bozena Bojko, Beredningen, 
(stora bilden på motstående sida). 
Alla blev påverkade på något sätt. 
För första gången fick vi veta 
något om företagets mål. Förut 
tyckte många att bara Marknad 
sålde. Nu vet vi att vi alla har del 
i ansvaret. 

- Modellerna med fiaskocir
keln och den kreativa cirkeln fick 
mig att fundera. Man låser sig lätt 
i sitt eget arbete och glömmer 
andra delar, säger Bozena själv
kritiskt. Om seminariet gjorde 
något nytta får vi veta om några 
månader. • 
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~D har ordet 
å är det då äntligen 
sommar och seme
ster igen. För en del 
blir juli månads se
mesteri år lite kortare 

än normalt, eftersom vi kommer 
att arbeta några semesterveckor 
för att kunna tillmötesgå våra 
kunders önskemål om ökade le
veranser. 

Orderstocken är fortfarande 
mycket hög och en ökad utleve
ranstakt är nödvändig. Det blir 
även i år ett tufft höstprogram 
med högt satta mål, både vad 
det gällerutleveranser och ser
vicegrad. 

Att ladda om batterierna 
känns därför extra viktigt nu, 
och jag hoppas att samtliga 
medarbetare får möjlighet till 
många och långa avkopplande 
semesterdagar. 

Vi ses i höst igen. 

:··~Q~·GLAD SOMMAR! 
Bengt Berg 

20 år i Dressers ägo 
Den l maj i år var det 20 år 

sedan Dresser Industries Inc köp
te då varande Aktiebolaget Ljung
mans Verkstäder av ägaren Erik 
Eklund. 

Rex A Sebastian, Senior Vice 
President - Operations, Dresser, och 
Erik Eklund, ägare till Ljungmans 
bekräftar köpet med ett handslag i 
representationsmatsalen (.n. Inga
Lis Anderssons kontor). 
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Förhandlingarna avslutade 

Ny organisation 1 augusti 
I början av juni månad 
avslutades förhandlingar
na angående vår nya orga
nisation, som träder i kraft 
den l augusti 1990. 

Administration 
under ledning av v VD Anders 

Byström ansvarar nu , utöver 
Ekonomi-, Data- och Personalav
delningarn~ även för strategisk 
Analys. Denna uppgift får allt 
större betydelse i ett öppnare Eu
ropa. På Byggnad & Miljö, med 
en ny kontorsbyggnad i plane
ringen, ställs allt större krav ur 
miljösynpunkt. Maskinrepara
tion återgår till Produktion. 
Forskning & 
Utveckling 

under ledning av Bengt-Olof 
Strigård, teknisk direktör för 
Wayne Europe, kraftsamlar kring 
framtidens produkter. Systemut
veckling i samarbete med USA 
och fördjupat samarbete inom 
Europa ställer stora krav på lagar
bete i internationell miljö. 

EG ger spännande perspektiv, 
som vi måste vara väl förberedda 
inför. Mjukvarugrupperna för 
System Marketer 2000 och perife
riutrustning kvarstår oförändra
de tillsvidare. Genomgång, för
handling och förändring beräk
nas ske i början av 1991. 

Gruppen för Teknisk Info 
skall tillsammans med Mark
nadskommunikation och Servi
ce Support arbeta fram förslag på 
förbättrat arbetssätt och effektiva
re organisation. 
Marknad 

under ledning av Bernard 
Miller, marknadsdirektör för 
Wayne Europe, ansvarar för kon
takter med de internationella olje
bolagens Europa-kontor. Han 
ansvarar även för marknadskoor
dinering med övriga Wayne-en
heter huvudsakligen i USA och 

Brasilien. Här ligger också ansva
ret för att rätt produkter specifice
ras för att möta gemensamma, 
framtida Europa-krav. Support, 
teknisk och marknads- ges till de 
operativa enheterna. 
Produktion 

under ledning av Gösta Pet
tersson fokuserar på ledtid och 
kostnadseffektivitet. Konstruk
tion knyts närmare tillverkning 
för att uppnå förbättrad kommu
nikation och en enklare priorite
ring. 

Ordermottagning från och le
veranser till våra systerföretag 
under Produktions ansvar för
enklar och kortar ned våra kom
munikationsvägar. 

På konstruktion kommer nu 
konstruktörer och produktions
beredare att arbeta tillsammans 
organiserade i två produktgrup
per, pumpar och system, samt i en 
supportgrupp. 

Successivt bygger vi upp en 
fjärde grupp, Produktverifie
ring, för att säkerställa kvaliten. 
Denna grupp kommer temporärt 
att vara organiserad under QA. 

I Basproduktverkstaden bibe
håller vi nuvarande organisation 
med tre verkstäder och im grupp 
för produktionsteknik. En smärre 
förändring görs dock. Måleriet 
överförs till Elektronikverksta
den och ingår i förmansområdet 
Blektromekanik under ledning 
av Stig Olsson. 

Dessutom utökas Sven Nils
sons förmansområde Hydraulik 
till att även innefatta Lager 90. 

I Specialverkstaden knyter vi 
samman våra resurser på verk
tygs- och prototypverkstad samt 
våra maskinreparatörer. Hög ser
vicegrad med en flexibel organi
sation blir ledstjärna. 

Under hösten. läggs d~taljpla
nen för start av montering i Stor
britannien. Successiv uppbygg
nad kommer sedan att ske 1991. 

Inköp kvarstår oförändrat 
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tillsvidare. Under nästa år inleder 
vi diskussioner och genomför för
ändringar. 

Administration ansvarar för 
ordermottagning och leveranser. 
Med förstärkning från Ekono
miavdelningens kalkylgrupp får 
Produktion möjlighet att ta hel
hetsgrepp på kostnaderna. 
QA 

Ny chef för QA blir Eddy 
Åberg. Temporärt organiseras 
nuvarande Kvalitetskontroll och 
Kontrollutveckling - Elektro
nik under QA. Vi vill skapa lång
siktig fokus på kvalitetsarbetet. 
Successiv inplantering i linjeorga
nisationen skall säkra kvalitetsar
betet på sikt. 
Skandinavien 

under ledning av Hans lhre 
kompletterar sin nuvarande orga
nisation d .v.s. Försäljning, Servi
ce och Mjukvara applikation 
med Ekonomi under Administra
tion. Möjlighet ges nu att ta hel
hetsansvar över intäkter och kost
nader e.g. Profit Center. 

Marknadskommunikation 
ingår nu i Skandinavien och som 
tidigare nämnts kommer genom
gång att göras tillsammans med 
Teknisk Info, på FoU, hur vi ska
par ett effektivare arbetssätt. 

Uppdrag inom Service blir en 
allt viktigare del i vår kundrela
tion. Tillsammans med material
planeringen till vår fältservice 
och våra serviceverkstäder bildar 
de en ny grupp i vår serviceorga
nisation. 
Continantal 

under ledning av P o n tus Nils
son lokaliseras till Malmö. Denna 
organisation, som ansvarar för 
försäljningen via distributörer, 
förstärks. 

Vi kompletterar Service Sup
port med Marknadssupport och 
bygger samtidigt upp en Mjuk
varugrupp. 
Lennart Tenland 
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Organisationsplan för Wayne Europe 
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WAYNE EUROPE 
VD 

BENGTBERG 

Sekreterare lnga-Us Andersson 
QA Eddy Åberg 
Projekt Lennart Tenland 
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-Sverige -Benelux -V-Tyskland -Schweiz -Storbritannien! 
-Norge -Cypern -Österrike -Irland 
-Danmark -Frankrike -Öst Europa 
-Finland -Grekland exkl. Sovjet 
-Sovjet -Island 

-Italien 
-Portugal 
-Spanien 
-Turkiet 
-Fjärran Östern 

l L l l l 
Ekonomi l F oU Tekn.o. Mark. Il Konstruktion Il Försäljning Il Försäljning l 

Carsten Ohlsson B-0 Strigård Support Krister Nordland Mats Lundh S. Lindeskog 
MatsOlsson 

Data l Mjukv. SM 2000 l Bas.pr.tillverkn.lll Service 11
1
Service Support l 

Boris Finnäs nders Lindholm Bertil Persson Lars-Olof Nyhllm Paul Ackermann 

Personal l Mjukv. Periferi Il Spec.verkstad Il Mjukv. Appl. Il Mjukv. Appl. l 
Stefan Fridlund H. Henningsson L-G Fredriksson Rikard Eklund S. Kristensson 

Strat. Analys l Teknisk lnfo l Inköp Il Administration Il Mark. Support l 
C-J Lindblad Raimo Nilsson Sven Bladh Herbert Hauser 

l Byggn. & Miljö Il EG Standard l Administration l 
L-0 Svedberg JanVångO Rikard Nilsson 

Tillv. 
Storbritannien 

SIF-klubben nöjd med förhandlingarna 
-Formerna för förhandling

ama har varit bra, säger Lennart 
Roos, SIF-klubbens ordförande, i 
en kommentar. 

- Vid förhandlingen över
lämnade företaget ett komplett 
förslag, som vi kunde gå ut med 
till våra medlemmar INNAN för
handlingama slutfördes. Med
lemmarna har fått säga sin me-

ning i personliga möten och vi har 
sedan sammanställt och framfört 
deras åsikter i förhandlingarna. 

-Vi har fått få riktigt negativa 
reaktioner på organisationsför
slagen, men många har naturligt
vis frågat varför. 

- Det är positivt att Produk
tion och Konstruktion samman
förs. I övrigt är den nya organisa-
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tionen uppbyggd på ett traditio
nellt hierarkiskt sätt, dvs inget 
direkt nytänkande jämfört med 
tidigare. 

- I princip är jag nöjd med 
det sätt, som förhandlingama har 
skötts på, sammanfattar Lennart 
Roos. Vissa finputsningar och 
justeringar av organisationen 
återstår dock säkerligen. 



-----------Vea~Th~~-----------
Äntltgen! 

Nu asfalteras 
gården! 

Geijeragatill 

-----------------~ 
r-- ~ .,,............ ' 

Bl~«lng 

3 Gjut«l 

Efterlängtad, även om den 
innebär visst tillfälligt 
stök, är asfalteringen av 
gården på fabriksområdet i 
Malmö. I september 
förväntas arbetena, som 
kostnadsberäknats till 3/4 
miljon kronor, vara avslu
tade. 

- Vi ska försöka genomföra 
arbetet så smidigt som möjligt, 
säger Lars-Olof Svedberg, som 
ansvarar för asfalteringen. Det 
blir en hel del trafikproblem, spe
cielltför truckarna, men vi hoppas 
på förståelse från våra medarbeta
re. 

Underlagsgruset ska ligga 
öppet i några veckor , ca W30-32 
och då blir det troligen omöjligt 
att köra truck på området. 

Alla skuggade ytor på kartan 
måste hållas fria från allt gods 
under tiden arbetena pågår. Cy-

Kontor 

Linhamns
vägen 

kelställen utanför maskinverksta
den har flyttats, se karta, och till
fart till parkeringsplatser och cy
kelställ kan ske på egen risk den 
vanliga vägen så länge det är 
möjligt. 

Medan bortschaktning och 
asfaltering pågår, får cyklister och 
bilister köra runt lager 90 och gju
teriet bort till parkeringen. 

- Ta det lugnt och kör l cykla 
försiktigt, uppmanar Lars-Olof 
Svedberg, och ger oss frihet un
der ansvar. 

Asfaltering av parkeringsplat
sen utefter Limhamnsvägen kom
mer preliminärt att genomföras 
under augusti månad. Denna as
faltering går snabbare än inne på 
gården, eftersom arbetena där 
inte är så omfattande. 

Så framåt hösten kan truckfö
rare, gående och övriga gårdsfa
rare trafikera fabriksområdet på 
slät mark. 

---------
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Kent Linden, Elektronikmon
teringen, har precis köpt ett gam
malt hus i Klagshamn. 

- Under två veckor ska jag 
måla och reparera det och sedan 
tar jag hela familjen, fru och fem 
barn, med till ostkusten, där vi ska 
på sommarkonferens med Bap
tistkyrkan. Sol och sköna bad blir 
det, hoppas Kent. 
l ' ~ 

- Jag ska jobba två veckor 
under semestern för jag behöver 
pengar. Kanske tar jag lite ledigt i 
december, säger Raul Leal, Gju
teriet. 

- Vi ska besöka bekanta i 
Småland och titta på glasbruken 
den första semesterveckan, 
berättar Ulla Jönsson, Shipping. 

-Sen ska vi njuta i kolonistu
gan nere vid havet i Limhamn. 
Man kan inte ha det skönare än 
där. Någon liten tur till Liibeck 
blir det kanske också. 



-----------Ve~----------
Semesterdax 

Till England och Wales reser 
Leif Börjesson, Teknisk Informa
tion (ej på bild). 

- Först ska vi vara några 
dagar i London med dess stora 
utbud av musik och teater. Sedan 
åker vi till Wales. 

-Jag tycker om att se histori
ska platser och turistar gärna till 
fots, berättar Leif. 

- Vi planerar inte så långt i 
förväg, förklarar Bengt Persson, 
Service. Något besök hos släkt i 
Stockholm och Södertälje, kanske 
en Finlandsresa, om vi nu inte hit
tar någon bra restresa. 

Jag sparar två semesterveckor 
till hösten. Då reser vi gärna sö
derut. 

Bengt Hansson, deltidspen
sionerad chaufför, ska ta båten till 
Newcastle. 

-Vi ska bila i Skottland i 14 
dagar, fiska lite forell och lax och 
uppleva ljunghedarna. 

- Edinborough Tattoo och 
whiskeydrickning står också på 
programmet, säger Bengt med ett 
stort leende. 

su 88X installerad på Texaco i England 
För en dryg månad .. 
sedan gjordes den 
första provinstalla- , , 
tionen av SU 88X
serien pd T exacos 
station The Ridge i 
Hasting, Sussex. 
Installationen 
bestdr av fyra SU 
884 Quadro, en SU 
882 Duo och 
System Marketer 
2000. Pd Texaco är 
man hittills mycket 
nöjd, rapporterar Jon Campbell-Harris, chef för WE UK. Foto: LArs Hitgerklint 

i.AXJJ C: EJE J U 

nomiavdelningen, ska tillbringa 
två veckor på Cypern med famil
jen. 

- Den sista semesterveckan 
stannar vi hemma, säger Eva. 

Seglarfrälste Jonas Englund, 
säljare på Skandinavien, ska segla 
i Bohuslän och till Skagen med 
föräldrar och vänner. 

-Jag hoppas kunna sola och 
bada hemma i Göteborg resten av 
semestern, säger han förhopp
ningsfullt. 
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BIOdQiVare 
premierade 

Wayne Europe har en stor och 
trogen krets av blodgivare, som 
möter upp när blodbussen kom
mer. 

Vid blodgivningstillfällena 
den 31 maj och den 6 juni visade 
företaget sin uppskattning av våra 
blodgivares insatser genom att 
överlämna en T -tröja till alla som 
lämnat blod. 

Sammanlagt 84 personer stå tar 
nu med den speciella tröjan, som 
bara tryckts i en begränsad uppla
ga. 

Tillskottet till Barncancerfon
den blev 880 kronor den 31 maj 
och 1.100 kronor den 6 juni. 

-Tack för en fin insats! Per-Olof 
Forsberg (f.d. Fridh), medarrangör 
och tillika blodgivare visar upp 
blodgivarnas egen T-tröja. 
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Nyanställda 

Lennart Dahmström är an
ställd som produktionstekniker. 

Peder Jonsson har anställts 
som Teknisk Support i Malmö. 

Bengt Albrecht har börjat som 
lagerarbetare, David Seruwaggi
Bainda som kantpressare och 
Henrik Lundgren som service
tekniker. 

Bryan Grant och Mathias 
Persson har anställts som elektro
nikmontörer, Fredrik Nilsson 
och Håkan Hansson som elektro
nikreparatörer och Peter Svens
son som sprutmålare. 

Juan Digirolamo-Ayala har 
börjat som svarvare, Aldo Pagon 
som elektronikprovare och David 
Doman som reparatör. 

Pensionärer 
Lilly Svensson, kvalitetskon

troll, går i pensionden31 juli efter 
21 år i företaget. 

i i 

l England 
-tjänstgör f.n. W alter Berlo

tini som controller. Dionysos 
Gun tern, tidigare chef för Wayne 
Europe Switzerland, ersätter tills 
vidare Walter Bertolini som chef 
i Kloten. 

- arbetar Elisabeth Nerius, 
Ekonomi, under juli, augusti och 
september. Elisabeth ska arbeta 
med ekonomisk rapportering. 

Till Schweiz 
har Lars Brorsson flyttat. Lars 

ska arbeta med mjukvaruapplika
tioner i System Marketer på den 
schweiziska marknaden. 

mästare i badminton 
~-- · - ' ·= ~ 

Vinnargänget i badminton, mix, bestdr av Lillemor Silim och Lars-Göran 
Hansson. Med pd bildenäräven Lennart Johansson, t.v. Foto:P-OFors«rg 

Wayne Europe har ett korplag banor varje torsdag mellan kl. 
i mix, som består av Lillemor Si- 18.30-20.30 på banorna 11-13 med 
lim och Lars-Göran Hansson. De start den 9 augusti 1990. 
har tagit maximala poäng genom Racket och bollar finns i hallen. 
att inte förlora en enda match. Efter passet kan du koppla av i 
Grattis! cafeterian, poolen eller bastun, 

De som är intresserade att som också finns till hands. Möt 
spela badminton är välkomna till upp! 
Bellevuehallen. Träna på våra Lennart Johansson 
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Bra betalt och 
läxor! 

De traditionella sommarvika
rierna är här igen. Här ses ett 
axplock teknikstuderande, som 
praktiserar i monteringen under 
sammanlagt 6 veckor, Magnus 
Nilsson, Mattias Åberg, Åsa Pers
son, Björn Schack, David Fre
driksson och Henrik Holmqvist 
(hos oss för 3:e året i rad). 

på kanalen i samband med 
Malmöfestivalen äger rum sön
dagen den 12 augusti klockan 
16.10. 

Våra motståndare är som ti
digare Electrolux Electronics (ti
digare Megatronics). Vi ska ha 
revansch och behöver en rejäl 
hejaklack, som hetsar våra rod
dare till seger. 

Möt upp med familj, släkt 
och vänner! 
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