Idecember I

SU 900 pilot i kvalitetsarbetet
Kvalitet innebar att leva
upp till de forvantningar
kunden staller p5 en vara.
Det ar en av utgangspunkterna for I S 0 9001. Det
forsta steget ar att satta upp
overgripande mal for
produktens kvalitet.
Pumparna i SU 900-serien det
blir forsta projektet i foretagetsinforande av ett kvalitetssystem
enligt IS0 9001.
- Tidplanen for SU 900 ar
tuff, sager Bengt-Olof Strigard,
sommed sinpersonal arbetat fram
en kravspecifikation for SU 900.
Det ar viktigt att vi har ett strukturerat och dokumenterat satt att ta
fram produkten. Det ger stadga at
projektet och stod for projektledaren Bengt I Larsson. Vi har
inte tid att gora fel.
- Alla aktiviteter inom projektet maste samordnas, sa att alla
detaljer och all dokumentation

- Kraven pi3 produktenska sa li3ngt mojligt vara
matbara for att produkten
ska kunna verifieras undcr
hela produktionstiden, s3ger Eddy Aberz, kvalitetsghef. *
- Arbetet med att infora ett kvalitetssystem for
foretaget beror oss alla. Det
innebar, att det inte bara ar
folket pa Kvalitetsavdelninge, som maste engagera
sig, konstaterarBengt-Olof .
Alla ar involverade.
w-

Fler

Pumparna i SU 900serien ar de forsta av
vdra produkter som kommer att t a .fram med kvalitetsutbildas
ut@ngspunktfrr9nIn>alitetssystem ISO9001.
Kvalitetsutbildningen
Jan-Allan Johansson, Specialverkstaden,
foretaget
demonstrerar SU 934C ("C"for integrerad
dras den interna
korthantering) i Texaco-utforande.
kursverksamheten igang av
Toralf Brunzs.
finns framme i ratt tid. AnsvarsDen 17 december ar det dags
fordelningochbefogenhetermaste for arbetsledare och produkvara val definierade, tillagger tionstekniker att lara sig mer om
Bengt-Olof
IS0 9001 och kvalitetsarbete.
Under december manad finns flera delegationer besokare fran Sovjetunionen i Malmo.
En grupp om fyra personer, guidade av Tanja
Krivonogova fran Dressers Moskva-kontor, kommer fran GOS, den ryska motsvarigheten till Statens Provningsanstalt.
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bl. a. med avseende pa matnoggrannhet, funktion

~ r &Alma Ata (Apgenas Fader pa kazak)
kommer Sergei Fedortsev och Arthur Dzharlkaganov med tolk. De ar har for att utbildas Pa
utrustningen for p3 teststationerna i ~azakstan.
att forVara ~ ~ n ~ v a ~ a - har
~ a shaft
t e mycket
r
undras over; kattmat pa burk, trasiga jeans som
De fyra GOScarna, med Tanja Krivonogova frrfn Dressers mode, kvinnor som kor bil och bjuder pa ol pa
Mosh-kontor som tolk, testade b1.a. SU 861 i - 40" kyla i krogen, popmusik, exotisk mat (b1.a. bananer).
-Allt ar annorlunda sager Arthur piggogt.
koldkammaren med Johan Paulcen som medhjalpare.
f
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Basta ~roduktionshial~medlet

Humor med allvar i botten
"Framtiden kommer av sig
sjalv. Framgangen gor det
inte", lyder devisen, pa
vaggen i Gosta Petterssons
kontor.
-Framgang ar viktig, sager
han, nar han nu planenligt
lamnat over produktionschefsjobbet till Lennart
Tenland for att agna sig at
Projekt. Framgang maste
man kampa for. Det har
varit fem jobbiga ar, tufft
mangaganger,menmycket
inspirerande att samarbeta
med entusiastisk personal
av olika kategorier.

Produktionsledningen, dar Gosta Pettersson kvarstar, bestar au Lmnnrt
Tenland,Produkfionschef,Lars- GoranFredriksson, Specialverkstaden, Krister
Nordland, Konsttuktion, Rikard Nilsson, Produktadministration, Bertil
Persson, Basprodukttillverkningen och Eddy Aberg, QA (ej i bild).

net runt utan problem, ar ytterligare en milstolpe.
- Testutrustningen Jacob ar
-I mitt arbete har jag haft stor utvecklad till 100% av var egen
nytta av mina 12 &r pa personal. "Brodern"Erik kommer
verkstadsgolvet. Och min opti- tiil provbadden, nar den nya SU
mistiska livssyn. Gosta pekar pa 900-serien ska testas fram i var.
nagra norskvitsbocker i sin sam-Tidigare hade vi ett enormt
ling. -Med humor kan man losa leveransslap, 3 a 4 manader. Darkonflikter och overbrygga miss- for var det ett stort ogonblick nar
forstand,aven om det finnsallvar vi 1987forforsta gangen pa m h g a
i botten.
ar innehollvar leveranspian,sager
Gosta kom till Ljungmans 1985 Gosta.
efter 20 ar pa Volvo och 20 ar som
- Det ar fina killar i
konsult i produktionsfragor. Han Produkoowledningen,berommer
kom motvilligt, lockad av en Gosta. ~mbitiosa,duktiga. Tack
headhunter. DavamndeVDn,Rolf vare dem har det gatt att astadBorjesson, hade renoverat foreta- komma forbattringar.
get men Produktion aterstod. Projekt:
Gosta inledde med att reducera
produktionsledningsgruppen till arbetsorganisation
Menalltarinterosigtiverksta6 personer och se over organisationen i ovrigt. En ny avdelning, dema. Ett av vara storre problem
Produktionsteknik, med uppgift ar den hoga franvaron. Sverige
att se till att produktionen hade ligger over huvudtaget risigt till i
ratt utnistning och ratt arbetsme- internationell jamforelse med
82% narvaro jamfort med t.ex.
toder, inrattades.
Tysklands 92% och Englandss
5 tuffa &r
94%. Gosta tror att det delvis beI fabriken gjordes en hel del rorpaoattraktiva, enformigajobb.
stora investeringar i maskiner och
- Vi maste fa ner franvaron,
forbattradarbetsmiljo; upprustad havdar Gosta bestamt. Jag glader
svets- mig mycket at att i min nya funkmonteringsverkstad,
roboten, som ger hog kvalitet och tion fa jobba vidare med just
stora miljofordelar, det nya male- arbetsorganisationen inom Proriet 1987.
duktion. Vi maste ge arbetet mer
Sayo-maskinen, en fleropera- innehal1,attraktivisera jobbenoch
tionsmaskin som gar i skift dyg- s k a ~ en
a laeanda inom det stora

kollektivet, tror Gosta, som har ett
forflutet som allsvensk handbollsspelare och lagledare.
- Det finns en oerhord
kunskapsreserv hos var personal.
Den maste vi ta tillvara, betonar
han. Vi behover sudda ut gransema mellan tjansteman och arbetare, skapa produktgrupper,dar
man kommer overens om
produktionsmalen.
Job rotation, arbetsbyte inom
gruppen tror Gosta pa. En gmpp
som tar fram PT 2000 ska t.ex.
ocksa vara med och planera materialanskaffning.
Projektet, somgar igang &rekt
efter nyar, kommer att utformas i
arbetsgrupper med deltagande
fran
operatorer,
forman,
verkstadschefer. Metall ar mycket
Dositivt till Droiektet,
som svftar
,
iill en resultatforbatt~ne
u foretaget,

.

Konst och auktioner
-Jag har en passion (valkand
i foretaget); vardagskonst. Och
gamla bruksforemal, bekanner
Gosta, som varit pa 778 auktioner,
alla noggrannt bokforda. Jag ar
mycket intresserad av idrott och
laser manga bocker, garna thnllers och historia. Just nu laser jag
"Hitlerrikets uppgang och fall".
-Jag ar vaidigt glad att tillhora ett foretag som ar sa frameanesrikt.Trotsfram~ansxmfinns

Humor ...forts

Om vadan av att resa

Att tasig till Aalborg ar mycket
Iatt; flygbat till Kopenhamn, flyg
Det tyckerenmajoritetav dem till Aalborg. Detta tar ca 2 timmar.
som besvarat den enkat, som Sa Iangt ar allt val. Att ta sig fran
Personalavdelningen gjort. 325 Aalborg ar mycket ........ svart.
personer skickade insin isikt. Att 12.20 ar det dimma.
i nodfall ata medhavd mat i mat- 12.30 Lunch
saten var f3intresseradeav, hellre 13.15 Bussfard till Thisted ca 9 mil
daipausmm. Forenmaltidkunde 14.15 Bussen sonder. 3 km fore
man tanka sig att betala 30 - 35 flygplatsen.
14.30 Ny buss .
kronor.
14.45 Ankomst Thisted flygplats.
Nya regler
15.00 taxar planet ut!!
2630 blir *set per maltid i 15.02 ivarstannar planet.
matsalen i Malmo aven i fortsatt- 15.02 Grona linjen i planets golv
ningen, atminstone t.0.m den 10 tands. Vi passagerare utryms via
maj, da vart avtal med SARA Ca- nodutgangarna medelst rutschbana.
tering Partner gir ut.
Fr.0.m. 90-0101 kommer alla 15.04 Vi star pa plattan och konUnder de senasteveckorna har som ater i matsalen till subventio- staterar att planets ena hjulpar ar
vi kant ett allt storre tryck fran nerat pris att f& betala skatt p& utanforbananen halvmeterdjupt.
oljebolagens samlade europasyn. denna forman. Den skattepliktiga 15.10 O1 och snaps i flygplatsFor ett av Europas storsta bo- subventionen tas upp p& Ione- byggnaden.Dito, osv.
lag har vi besvarat tv& forfrag- specen for berakning av skatt. En 16.30 Bussfard till Aalborg (ingen
ningar till syfte att klargora vart mginalskattpa30% gor5,31(pris dimma).
foretags europeiska satsningar /maitid 3181)ochen 50%igmar- 17.40 Ankomst Aalborg flygplats.
sAva1 inom logistik som ginalskatt 8,85(pns/maltid35,50). 17.50 O1 och mackor.
produktfissigt.
18.25 taxar planet ut -och lyfter!
Arbetsgivaravgiften blir ca 7 kr/
19.10 Ankomst Kopenhamn.
Ett annat bolag har fattat be- lunch.
Ett system forutkvitteringav 20.00 Flygbat
slut som gor att enskilda landers
uppkop av utrustning snart ar ett lunchkuponger maste tyvarr in- 21.00 HEMMA!
minne blott och att man for att foras. Betalning for kupongerna Efter denna hisnande tur kan en
uppni kostnadsfordelar till en kommer att ske genom Ioneav- ny slogan for SAS del namnas:
borjan kommer att handla regi- drag. Kuponger som saljs fram till TRAVEL SAS -TRAVEL BUS
onvis for att sedan overga pa Arsskiftet galler endast t.0.m. mars P.S. SASskottealltingmycketbra.
Staffan Linder
europabasis.
1991.
vira tidigare uppgjorda strategier om europasatsningar tillsammans med Sveriges viija tiii
snar EG-anslutning gor att vi bor
se framtiden an med tillforsikt.
Var syn ar helt i linje med vara
kunders syn och med vara samlade erfarenheter pa saval
marknads- som produktsidan
framst& vi som ett starkt europeiskt alternativ hos vara kunder.
For att bibehalla var lonsamhet och konkurrenskraft ar det av
stor vikt att vi forblir
kostnadseffektivagenom att hoja
var produktivitet och var kvalitet
samt satsa vara resurser pa det
som utgor foretagets styrka bade
nu och i framtiden.
Till sist vill iag tillonska samtliga medarbet& en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt Ar.
Ben@ Berg

det stora forutsatiningarfor ytterligare forbattringar, sager Gosta.
Det ar 2 3 ar kvar till min pensionering. Det ska bli kul att nastan
atenranda till konsultjobbetunder
malstrackan.
- Det kanns bra att inte behova lamna over ett dodsbo till
Lennart. Det finns en oerhord
kraftiproduktioncorganisationen.
Man kanner en otrolig entusiasm,
speciellt for var nya pumpserie
SU 900, och vi har mycket fina
forutsattningar att lyckas bra.
lm

Behall matsalen!

Insandare &I
Parkeringsproblem
Det ar med forvaning man far
se att det finns ett fatal manniskor
som, trots att det finns massor av
parkeringsplatser nere i gropen,
staller sina bilar i nedfarten viket
kan aventyra sakerheten.
Det man kan tanka om sadan
likgiltighetkan ej skrivas,men det
skulle forvana mig om vederbo
rande inte skulle bli valdigt arg
om hans eller hennnes bil skulle
raka vara bucklig en dag nar han
eller hon kom for att hamta sin bil.
Om det skulle man vilja saga om man parkerar som en kork sa
blir man behandlad som en sork.

Vanliga men bestumda halsningar
G

Tack for festen
Vi som var med Tjanstemannaforeningenpa Vin &Olgod
i Kopenhamn den 29 november
tackar for en trevligt arrangerad
fest.
Festdeltagarna

Nytt bevakningsforetag i Malmo
Vid
arsskiftet
byter
Malmoenheten bevakningsforetag.Varbevakningkommerdaatt
skotasavSvenskSakerhetsSe~ce
AB (SS), ett av Sveriges storsta
foretag i branschen. I samband
med bytet av vaktbolag har man
gjort en oversyn av foretaget for
att forbattra bevakningssystemet.
For ossanstallda innebar bytet
och anvands som tidigare.
Telefonnumret till SSS ar (040)
23 90 23. Dit ringer du om du t.ex.
behover komma in eller ut genom
dorrar och grindar och inte kortet
skulle fungera,eller om du skulle
behova sla larm.
- Maskiner, som inte stangts
av,fonster somstar oppna, lackage
och olasta dorrar hor till det, som
vaktpersonalen upptacker under
sina ronder, sager Lars Olof
Svedberg,ByggnadochMilp,som
ar nojd med det nya avtalet. Vi
raknar med att det ska ge battre
seruice till lagre kostnad.

redakti~enmbtevgta Dia namn.
Fragor begwas i samma nr Av

Personal
NYTT
Nyrenoverade
nya poster
omkladnings- PilStephane
Lindeskog overgar
till Wayne Europe Continental
rum
som Area Sales Manager for Spa-

Renoveringen av samtliga omkladningsrum, ett projekt som
pagatt under flera ar, ar nu avslutad. Detartotaltlst omkladningsrumforkollektivanstaIldasomfatt
en valbehovlig ansiktslyftning.
-Fackforeningen har mycket
aktivt medverkat till ett gott samarbete, sager Lars-Olof Svedberg.
Speciellt Bernt Redlow, som lagt
ned massor avarbete pa projektet,
fortjanar en sarskild eloge.
I nasta etapp upprustas aterstaende toaletter.

nien, Italien och Frankrike.
Lennart Roos ingar numera i
QA-gruppen. Hans uppgift blir
uppbyggnad av kvalitetssystemet,
kvalitetsmanualer och annan dokumentation.

Pensionarer
Nancy Rix, Ekonomiavdelningen och Tage Kristensson,
Maskinverkstaden gar i paision
91ui-01, bada efter47% i foretaget
Fantasoskt-dekomtillforefaget
som 17-arin&ar!

December
manads ros
Dubbelrosutdelningblirdet
julmanaden:

Stefan Persson, provbadden far manadens ena ros
for hans helt fantastiska insatser, vilja att alltid stalla upp
och goda hjalp vid "ryss"-bes&
ket och godkannandet av
pumparna for Sovjet.
lan Vango

Denandra manadsrosengar
till m ars-Ake
Nilsson,
monteringen for hans hjalp
samhet och positiva och lugna
jatt trots att det kan vara
mycket stress under vissa peRoder.

Unadens ros ger vi till nagon pd
iretaget som har gjort nagot
ositiut och bra.
r h g a m med forslagpdvem som
,
kall ha manadm ros.

