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Vi gjorde det med 'VD h'ar ordet
muff = och vann!
Iu

Valkomna tillbaka fran
semestern. Jag hoppas alla haft
mojlighet tilisko; avkoppling
1anHborta fran arbetet. Nu startar
denusedvanliga spurten, som i ar
blir lika intensiv som tidigare.
Wavne E u r o ~ e sroddarlag i
dracbatstavlingen visade medall
onskvard tydlighet, att vi ar ett
foretagmed medarbetare, som vet
vad det innebar att spurta och
vinna. (Grattis till segern!)
Mycket annat kommer ocksa
att handa under hosten. Kvalitetstaget med lokforare Aberg
startar sin resa. Traffarna kring
affarside och strategier fortsatter.
Alla de ideer och synpunkter fran
motena ska foljas upp.
Det segervissa roddarlaget med r e s m r bestodavfr. v. Viktoria Jakobsen,LillDe stigande olje- och
Britt Olin, Roger Nimhagen, Stefan Persson, Lillemor Silim, Anita Sjostedt, bensinpriserna till foljd av
Erik Dahlback, Krister Nordland, Kerstin Roos, Mats Wenner, Jan-Allan konflikteni Mellanosternhar annu
Johansson,Johan Paulcen, JohanHeden, Ulf Jonsson, Goran Schelin, Fredrik inte fatt nagon inverkan pa var
Sjovall. Nedre raden: Joakim Ahlquist, trumslagare, Inger Kovacic, Mariana verksamhet. Var viktiga kund Q8
Malmberg,Jonas Englund, Lennart Roos, Peter Samuelsson,Jan-OlofJonsson, fortsatter sin verksamhet som
Bjorn H a y d , Staffan Linder.
normalt.
Vi har just avslutat vara planVi gor det med mu.ff uff, 2000 i olika fargerprydde T-shirts
och
budgetarbeten infor 1991. Ett
uff,uff,lod den intelligenta och mossor, medan en akta, valplacerad, gron balg poangterade nytt spannande Ar ligger framfor
texten p' en av Wayne fordelarna med an gora det med oss. VArformaga att uppfylla vara
EurO~es
nar muff. Ballonger, illalatande service3tagandengentemotkund
hemmalaget pa nastan- tnimpeterochvisselpiporforhojde (bensinstationer) blir allt mer
rekordtiden 1.35.4 med tvil stamningen ytterligare.
betydelsefull. Oljebolagens egna
b ~ t . 1 - d ~ ~besegrade sedKul och lyckat teamwork, kvalitetsprogram, okande kosttyckte delta- nader etc. kommer att stalla stora
vanliga motstandarna
gare,
A- krav p3 kvaliteten hos vara
Electrolux Electronic i
skadare och produkter och var service.
Malmofestivalens drakarrangorer.
Servicens okande betydelse i
var
verksamhetkommer att ha stor
batsrodd.
- Vigor det
inverkan p& vara kommande
Uppladdningen i matsalen
och den gemensamma lastbilsmed muff. satsningar.
Ute i Europa har vi gjort ett
Mariana
flaksresan till starten, liksom
M a l m b e r g betydande genombrott i England
hejaklacken, anford av Bertil
och Viktoria i och med pumpordern fran
Persson i hogform, eggade
roddarna till fantastiska preJakobsen de- Texaco UK. Fler europeiska
monstrerar utmaningar star for dorren. Vilka
stationer.
r o d d a r - de ar aterkommer jag till.
Muffar dominerade lagets
kladsel och hejaramsor. VAP
kladseln.
Bengt Berg
-

-

-

Service ar viktigt
Har vi ratt fordelning av
servicetekniker over landet? Finns folk dar jobben
finns? Hur mycket tid ar
arbetstid och hur mycket
tid ar "spilltid"? Har vi ratt
pris p5 produkterna?
Sysslar vi med ratt saker?
Det ar nagra av de fragor,
som Hans Ihres division
ska soka svaret p&
Skandinavien ar var storsta,
om an stagnerande, marknad.
Division Skandinavien omsatter
drygt 300 mkr och har ca 200
medarbetare i Sverige, Norge och
Danmark och ansvarar aven for
kontakterna med var distributor i
Finland och med Sovjetunionen.
- Avsikten med den nya organisationen for Skandinavien ar
bl.a., att vi ska fa battre samordning mellan Marknad, Applikation och Service, och battre mojligheter att overblicka vilket resultat .olika aktiviteter ger, sager
Hans Ihre, divisionschef. Vi ska
kunna folja upp det vi gor och for
att lyckas med det, behover vi
battre styrinstrument och redovisningsmetoder. Tidigare har
det varit svart att se resultatet av
en insats.
- Vi ar inte ett eget profit
center annu, men tanken ar att
varje del av foretaget sa langt
mojligt ska ha kontroll over kostnader och intakter. Med en egen
administrativ avdelning inom division Skandinavien kan vi battre
kontrollera och styra kostnaderna. F.n. vet vi vad vi tjanar men
inte helt vad det kostar. Vi behover battre styrinstrument for att
effektivisera verksamheten och
for att veta, var insatserna ska
goras.
De narmaste Aren kommer
fokus att inriktas pa produktkvalitet och Service. Varfor?
-Servicei Skandinavien omsatter idag betydligt mer an vad
nyproduktionen gor, betonar
Hans.

- %en
och samarbetsuillig. SdkaraktariserarHans
Ihre sig sjalv. Som chef for
Division Skandinavien stdr
han b1.a. infor den tuffa u p p
giften at t effektivisera v&
service..

-Men oljebolagen tycker inte
de far full valuta for sina pengar.
Vi har hog personalomsattningpa
vissa distrikt och en ibland ickeacceptabel kvalitet p3 vissa produkter. Vi maste kunna ge forstklassig service for att fa nojda
kunder och darmed god lonsamhet.

Allt fran en leverantor
-Oljebolagen ar mana om, att
snabbt infora gasaterforingssystem, konstaterar Hans. Det involverar vanligtvis Service. Alla
bolag betonar dessutom idag vikten av kvalitet i allt: val fungerande produkter, god miljo, kundvanlighet p3 stationerna.Darmed
staller de i sin tur stora krav pa
leverantorer av produkter och p3
en hog servicegrad. Helst ska utrustningen inte behova repareras
alls, och ska den val repareras ska
det ske sa snabbt som mojligt. Vi
maste fa vara produkter och var
service att leva upp till de kraven.
Det blir en stor uppgift.
- Vi ska kunna gora mer for
vara kunder. De ska kanna att de
far allt fran EN leverantor, poangterar han.

Internationell
varmlanning
Hans, som stammar fran
Varmland fast han later som en
stockholmare, har en civilekonomutbildning i botten. Han har
b1.a. arbetat fem ar i Svdamerika

och talar engelska, spanska, tyska, franska och
ryska med vaxlande framgang1985 borjade han som
forsaljningschef for Danmark, Norge och Finland.
Under de senasteke aren var han
Wayne
Europe
chef
for
Continentaloch stationeradi England.
- Jag larde mig mycket p3
Continental, att kunna agera i olika miljoer, att marknadsfora vara
produkter under olika forutsattningar och i olika kulturer.
-Visst blir det annorlunda att
jobba skandinaviskt igen efter de
spannande aren ute i Europa, sager Hans, men det har jobbet
kunde jag inte motsta.
Men aven inom Skandinavien
finns stora olikheter tycker Hans.
- Danskarna ar t.ex. helt annorlunda an andra skandinaver.
De vill ha individuella losningar,
pahittigheter och fiffigheter istallet for stora systempaket. Kanske
det ar darfor vi inte lyckats sa bra
med var totala systernlosning i
Danmark, sager han med ett brett
flin.
Den 8 och 9 september samlar
han storre delen av sin nya avdelning till konferens.
- Vi behover lara kanna varandra, fil forstaelse for hur hela
divisionen arbetar, vilka som ansvarar for vad och vad vi vill
Astadkomma de narmaste aren,
motiverar Hans.
- Jag gillar folk som har formaga att ta initiativ och vagar ta
eget ansvar, inte gommer sig bakom narmaste chef, sager Hans
som ett tips till de ca 200 personer
han nu b&r over.

Bunker och ruff i
Wayne Europes bada lag i ProAm-tavlingarna under PLM
Open-veckan i borjan av augusti
utmarkte siginte specielltforutom
att solen sken och stamningen i
lagen var p4 topp.
Mandagenslagbestod av Hans
Ihre, Staffan Ossrnark, Q8, Owe
Lundgren, OK och Magnus
Gronqvist (pro) och pa onsdagen
spelade Sven-Olof Byhmer,
Sydmontage, Gustav Gradin,
Statoil och Leif Mellstrom, BP
tillsammans med pron Paul
Carrigill fran England.
Flera av deltagarna besokte
bade bunkrar och ruff men
forklarade sig anda helnojda med
dagen.
I sponsortaltetfannsunder hela
veckan var skarmutstallning
under mottot: Vi gor det enklare
och mer miljovanligt att tanka, och
alla intresseradeWayne-anstallda
var inbjudna att folja tavlingarna.

Betalterminal PT 2000 CB for
betalning med kort eller sedlar,
kommer att presenterasp&massan
Automechanka i Frankfurt under
tiden 11 till 16 september.
PT 2000CB och PT 2000B, som
ar en betalterminal for enbart
sedlar, ar vidareutvecklingar av
PT 2000C for korthantering, som
redan finns i produktion.

Grona linjen p& Eurostop

Nu vaxer Eurostop upp riuit
om i Europa. Forst i Sverige med
den nya kombinationen av hotell/butik/bensinstation/restaurang/post/konferenslokal m.m.
ar Jonkoping.
BPsbensinstation pil Eurostop
aren lackert luftig Skapelse i gront
och vitt med buskar och trad
mellan pumparna.
Till stationen har Wayne

Europe levererat 5 st SU 861 for
blyfri98-oktanoch 2 st for diesel, 8
st SU 864 och 2 st SU 866. Alla
bensinpumpar ar givetvis forsedda med VAP 2000.
Svanggama in dar och titta om
ni har vagarna forbi. Ytterligare
Eurostop oppnar snart i Orebro,
Halmstad och Arlanda, om det
skulle ligga narmre till.

Valarrangerad!
var drakrodden, darfor vann
vi! Tack Per-Olof och Lena for en
bra uppvarmning och kul ideer.
Roddarna

Personal
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Nyanstallda

Mc-parkering?
Stallet markt Motorcyklar har
under en langretid varit proppfullt
av cyklar. Utan motorer sa vitt
man kan bedoma. Antingen ska
skylten tas bort och mc fa P-plats
nagon annanstans eller ocksa ska
cyklarna placeras i cykelstallen,
tycker
Rodspeffan

Rallycrossatsning
Kenneth
Petersen
i
Experimentverkstaden gillar att
meka med bilar. Och att kora
tavling. Tillsammansmed sin bror
har han byggt en bil for att tavla i
rallycross.
-Vi har en bra bil med goda
chanser den har sasongen, sager
Kenneth, som till en del sponsras
av foretaget. Bara man ar snabb i
starten och grejorna haller.
Nasta tavling gar av stapeln i
Sjobo den 16 september. Da far
broderna se om de byggt ratt.

Kenneth Petersen laddar upp infor
starten i backetavlingen ufanfor
Hassleholm den 31 juli.
F&: Pctn mmrn

CaritaEkblom ar anstalld som
serviceassistent,Jens Kastensson
som utvecklingsingenjor och Ulf
Karlsson som gruppchef for Test
& Reparation.
Karin Axelsson har anstallts
som systemtestingenjor.
Chi Sam Lu har anstallts som
NC-operator, Branko Demo som
maskinformare, Greger Berglund
som servicetekniker, Fredrik
Gullbrandsson och Gyozo Deak
som reparatorer.
Bertil Goransson, Tomas
Olsen och Rickard Sutej har borjat som lagerarbetare, Aram Kadir
som bultsvetsare och Diosdado
CNZ som avsynare.
Tony Varosanec och Fredrik
Hjelm ar anstallda som
elektronikmontorer,
Jorek
Michalski som bankarbetare,
Paul Holmgren som elektronikreparator, Khosrow Souresrafil
och Greger Ohman som svetsare,
Rakip Sakipi som svarvare och
som
Kristian Nordstrom
kantpressare.

Pa nya jobb
Panagiotis Barogiannis har
borjat som arbetsledare (overflyttad fran kollektiv), Peder
Jonsson som teknisk support
(overflyttad till Malmo f r h
Ornskoldsvik) och Helvi
Niskanen som montor.
Ake Nielsen, tidigare R & D
har flyttat over till After Sales
Cervice som teknisk support.
Han gar i delpension 900901.

fortidspension efter 17 ar i
monteringen och Gyorgy
Hustyava efter 12 ar.

VAP 2000 i
langtidstest
I Malmo pagar en langtidstest
av VAP 2000-balgar. Under hosten testas olika material i en provrigg, som konstruerats, byggts
och forsetts med testprogram av
Marten Karlsson och Martin Boman, studerande vid LTH. Projektarbetet har pagatt under ett ar.
Provriggen ar uppstalld pi3
fabriksgarden.
- Balgarna kommer aven
under samma tid att testas i experimenitverkstadens klimatskap,
sager Bengt I Larsson, projektansvarig.

Blodbussen
kommer till oss den 27
september och den 9 oktober.
Gamla och nya blodgivare ar
valkomna. Anmalan till P-O
Forsberg, te1 624, eller Bernt
Redlow, te1 605.

