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Hur gick d-et och 
6/91 w 
sista nr 

det ga 923 
Den 14 november, precis p% 
Waynes loo-arsdag, bjod 
Anders Carlsson alla 
anstallda i Malmo p% 
information om laget. - 
Det ar viktigt att v i  alla ar 
medvetna o m  hur det gick 
forra aret och vad vi  har for 
planer f or framtiden, sade 
han bl. a. till de grupper 
som kom for att lyssna. 

Lugn och avspand, i skjortar- 
marna och med handskrivna 
(lasliga) overhead till stod pre- 
senterade Anders Carlsson laget 
for foretaget. 

ttInte e t t  sant ar till!" 

-Inte ett sant ar till! ar Anders 
kommentar till 1991 nar han redo- 
visar siffrorna (roda). - Men nu 
stanger vi dorren till det gamla 
och kor igang med nya friska tag. 

Men lite drojer han sig kvar vid 
budgetaret -91. Lagkonjuktur, 
Irakkris, samordning av oljebola- 
gens inkop drar ut p5 tiden, dyr- 
bara gasaterforingsinstallationer. 
Det har vi ju hort tidigare som 
orsak till foretagets problem. 

Vi moter en okande internatio- 
nell konkurrens i en mattad mark- 
nad. Oljebolagen stravar mot cen- 
traliserade inkop for att sanka 
sina kostnader, nagot som ocksa 
vi tittar pil inom foretaget. Nya 
affarsomrAden, som t.ex. att ut- 
oka servicefunktionerna, ta fram 
anordningar for att fylla olja och 
vatten, satsa pa miljoprodukter, 
kan bli viktiga i framtiden. 

- Nu svanger vi 
skutan, det gar inte i en 
handvandning, men vi 
maste men vi maste se 
till att det gar relativt 
snabbt, sager Anders. 
Vi lagger en konserva- 
tiv budget, som vi SKA 
KLARA. 

Kostnadsjakt 
- Vara fasta kostna- 

der ar betungande, pApe- 
kar Anders. Arets 
avskedanden av nastan 
200 personer kommer 
inte att sla igenom forran 
under 1992. Men mojlig- 
heterna ar goda. SU 900 
nar allt fler kunder och 
System Marketer 3000 
star i startgroparna. 

Ett utokat samarbete 
och samordning inom 
Wayne, bade nar det gal- 
ler affarer och nyutveck- 
ling, har inletts. Samkop 
inom Europa, matorgan 
fran Salisbury, billigare 
kretskort, gemensam 
systemutveckling, ett 
eget aktivt 
gasaterforings- system. 

Vidare i kostnads jak- 
ten: sankta garanti- och 
konsultkostnader (ett 
kvalitetssakringsprojekt 
nar det galler program- 
vara under ledning av 
Bengt-Olof Strigard pil- 

B m 

hur ska 

gar), effektivare resande, mindre -Nu svanger vi skutan, det gar 
representation, farre telefonsamtal; langsam t men det skagd, stiger Anders 
allt ska tillfor att sankavara kostna- Carlsson. 
der. forts sid. 2 



Hur gick det .... forts. fran sid. 1 

Kvalitet nr 1 
- Det viktigaste i vart arbete 

nu ar kvalitet, betonar Anders 
Carlsson. Vi maste skaffa exakt 
kunskap om vilken kvalitet vi har 
idag, satta nyckeltal, satta mal 
inom alla omraden och gora upp 
planer for att n3 malen. Okad 
kvalitet ger battre leverans- 
precision och dessutom lagre 
kostnader. Vi ska arbeta med 
malstyrning i hela foretaget 

"Det viktigaste i vart 
arbete nu ar kvalitet!" 

- Dubbeljobb och ointresse 
maste bort. Vi maste f3 folk att 
delta i forandringsarbetet. Vi ska 
se over organisationen - ar den 
ratt idag? Vi ska andra formerna 
for forslagsverksamheten och de- 
centralisera den, sa att var och en 
p5 sin arbetsplats kan komma 
med forslag och f3 dem genom- 
forda direkt. Alla kan se over vad 
som kan forbattras inom sitt eget 
arbetsomrade. 

"Jag vagrar acceptera: 
"Det gar nog inte." 

- Jag vagrar acceptera: "Det 
gar nog inte." Bara p3 det! Vi 
maste alla jobba for standig for- 
battring - alla kan bidra. 
- Vi ska se till att operativ 

information av forsaljningslaget 
kommer ut till alla. Den ska be- 
skriva hur det gatt hittills och visa 
projekt som vi maste klara av. In- 
formation och kommunikation ar 
vasentlig for att engagera alla 
medarbetare. 

Orderstocker ser positiv ut, 
konstaterar var VD. Inneliggande 
order tacker planen t.0.m. mars 
manad. 
- Vi bara SKA klara budget! 

Varje manad. Intill sista timmen. 
Med den uppmaningen ring- 

ande i oronen och en 100-ars- 
affisch som beskriver vad Wayne 
gjort de senaste 100-aren i handen 
lamnar ahorarna plats for nasta 
grupp i horsalen.Kom an -92! 
lm 

Orderlaget ljusare 
- De narmaste manaderna 

ser orderlaget ljust ut och budget 
for arets sista manader ser ut att 
kunna innehallas, sager Hans 
Ihre, marknadschef. Det ser ut 
som om botten ar nadd och 
orderkurvan borjar vanda uppat 
igen, aven om det narmaste halv- 
aret b1i.r kritiskt. 

-Wayne Europe har av BP 
Europe utsetts som ensam- 

Tillsammans med Neste, Fin- 
lands storsta oljebolag, har vi in- 
lett ett utvecklingsuppdrag for 
System Marketer 3000, dar instal- 
lationen beraknas ske under va- 
ren 1993. Neste har ocksa installe- 
rat Finlands forsta SU 900-pum- 
par under november manad. 

leverintor i Sverige, England, Ir- I 
land och Turkiet, vilket redan re- 
sulterat i en order pa 15 st SU 934. 
For Dresser Wayne AB innebar 
det garanterade inkop av pumpar 
fran BP Sverige under nasta Ar, 
berattar Hans. 

Som ett resultat av de goda 
I 

erfarenheterna fran de stationer vi - I Sovjet fortsatter vi vara 
hittills installerat, har Esso Norge anstrangningar att hitta vagar for 
bestallt SU 900-pumpar, PT 2000C att salja utrustning till ryska olje- 
och system for ytterligare 7 statio- bolag och organisationer, sager 
ner. Ordern som ar vard ca 6 mil- Hans Ihre. 
joner kronor levereras innan ars- Pga svarigheterna for ryssarna 
skiftet. att fa tag i hardvaluta att betala 

Till Svenska Shell ska vi under med, ar processen mycket lang- 
1992 leverera 25 st SU 934 C och 45 dragen. Vissa ljusglimtar infor 
st SU 934 med gasaterforings- kommande Ar finns det anda, ef- 
system. Norske Shell har bestallt tersom utlandska oljebolag har 
50 st SU 900-pumpar, fordelning planer p6 att etablera sig p3 den 
pa modeller och stationer ar annu sovjetiska marknaden. Det skulle 
inte klar. underlatta forsaljning. 

lm 

SU 923 star klar att 
levereras till Texaco. 
I Sverige finns nu 
pumpar ur SU 900- 
serien hos Shell, BP, 
Texaco, Esso, Jet, OK 
och Statoil . 



Mot nva mal 

Startskott for PROMS - 
efterfoljaren till SM 2000 
PROMS, Petroleum Re- 
tailing Operative Manage- 
ment System, dvs ungefar 
oversatt till svenska, 
operativt system for 
drivmedelshantering, ar 
arbetsnamnet pa ett 
nystartat internationellt 
Wayne-projekt. Malet ar att 
utveckla ett tekniskt 
ledande, flexibelt system 
for bensinhantering med 
hog kvalitet, som latt kan 
appliceras till olika an- 
vandarkrav. Projektet 
rapporterar direkt till Lee 
G. Langevin, President 
Wayne International. 

Under manga ar har Wayne i 
USA och Europa utvecklat sina 
operativa system var for sig. Re- 
sultatet har blivit likartat, efter- 
som kundernas grundkrav ofta 
sammanfaller. 
Kostnadseffektivt 

I bo jan av 1991 genomforde 
EDS en studie av system- 
uppbyggnaden inom Wayne. Re- 
sultatet visade att en samordning 
av systemutvecklingen skulle 
leda till saval kvalitetsfor- 
battringar som skalfordelar och 
totalt sett en lagre kostnad for 
Wayne under produktens hela 
livscykel. 

I juli tog Dressers ledning be- 
slut om att inleda projekt 
Systemsamordning. Ca 20 perso- 
ner fran Sverige, Norge, Tysk- 
land, England och Austin i USA 
ingar i projektet, som beraknas 
paga under 1 1/2 till 2 ar. Fran oss 
deltar Jan Ljunggren, Anders 
Lindholm, Petter Graff och Bengt- 
Olof Strigard, som nu olika om- 
gangar vistas i USA. 
Samarbete 
- Samarbete ar enda mojlig- 

WaynePlus , det system sornfinnsframtaget i USA, ar till det yttre forvillande 
likt System Marketer 2000. "The command post of the counter rmolution" 
sager man om den i reklambroschyrer, en ordleksom vid oversattning forlorar 
vitsigheten totalt. 

heten for oss att utveckla nya sys- 
tem, sager Bengt-Olof. Kostnaden 
maste fordelas pi3 manga system. 

Det nya systemet blir ett 
bassystem, som sedan utvecklas 
efter behov i olika lander. Sa langt 
mojligt bygger det pa befintlig 
teknik och industriellt tillgang- 
liga standardkomponenter och 
produkter ur datavarlden. 

Systemet ska dartill vara latt 
att underhalla och installera. 
IS0 9001 

Till sin hjalp har projektet mo- 
dernaste hjalpmedel, sasom 
CASE, datorunderstodd pro- 
gramvaruutveckling, ett pro- 
grampaket som hjalper till i ut- 
vecklingen av nya operativa pro- 
gram. Utvecklingsarbetet sker 
helt i enlighet med IS0 9001. 
- Uppgifter om marknadens 

krav ar viktiga, sager Anders 
Lindholm. Sammanstallningen 
kommer att ligga till grund for 
den vidare utvecklingen. 

-I borjan av projektet har vi 
tagit fram riktlinjer och metoder 

for hur vi ska arbeta fran krav till 
fardig produkt. 
Internationellt jobb 
- Befintliga pumpar och ter- 

minaler ska kunna anvandas med 
det nya systemet. Det ar en utma- 
ning att fa det att fungera med 
uppdateringar och applikationer, 
tillagger han. 
- Att arbeta i internationell 

miljo, fa dela erfarenheter med 
kolleger i andra lander ar intres- 
sant, tycker Jan Ljunggren, ansva- 
rig for basdelen inom projektet. 
De har exakt samma problem som 
vi. Vad vi alla behover ar ett 
feltolerant, lattapplicerat system, 
inte alltfor invecklat. 
- Ett dromjobb att f3 borja 

fran borjan, anvanda nya meto- 
der, tanka nytt och vidareutbilda 
sig, konstaterar bade Bengt-Olof 
och Anders. 
- Ett snabbare, oppet system 

som ar byggt for expansion och 
utbyggnad av nya funktioner. Det 
tror vi definitivt pa. 
lm 



Hydraulmoduler datatestas 
Att konstatera fel i 
hydraulmodulen nar 
pumpen val testas p3 
provbadden medfor en 
mangd komplicerade fel- 
sokningar. For att inte tala 
om hur svart det ar att ute i 
falt ratta till sadana fel. 
- Det blev nodvandigt att in- 

fora helt nya testmetoder, efter- 
somvi nu har ett nytt utforande pA 
hydraulenheten, sager Leif 
Bjurnemark, projektledare for 
testbanken. 

Tidigare testade vi aldre mo- 
deller i flera deltester, men den 
nya modellen gick inte att testa pA 
samma satt. Darfor konstruerade 
vi i egen regi en rationell speciai- 
ut-tning,-som uppfyller kraven 
i ICO 9000. 

Joseph Makra, Specialverk- 
staden, har byggt det mekaniska 
och Greger Andersson, Elektro- 
niktest star for elektroniken. 
Granslost 
- Utrustningen ar ett resultat 

av ett mycket lyckat samarbete 
over avdelningsgransema, anser 
Leif. 

Projektet, som ar en del i SU 
900-projektet, startade i januari 
och utrustningen var klar for 
provdrift redani maj. En del felak- 
tigheter i konstruktionen har nu 
dtgardatsoch driften ar i full &ng. 

Testutrustningen bestar av en 
testbank och en dator med skarm 
och styrprogram. Hydraul- 
modulerna kommer helt fardig- 
monterade till arbetsbanken och 
placeras pi5 en snurrskiva. Dar 
kan testaren se om det finns nagra 
yttre felaktigheter. 

Forst monteras anslutningar 
samt stegmotorer av den 
fardigtestade enheten och pd den 
som ska testas. Modulen lyfts in i 
testbanken. Resten av provningen 
ar helt datoriserad. 

Testprogrammet bestar av 10 
testpunkter, dar alla gransvarden 
for vilka matt, prestanda etc, som 
modulen ska uppfylla finns 

Hernan Herrera kan testa 4-5 hydraulmoduler per timme. - Oven>agande 
delen av modulerna ar helt felfruz, konstaterar han. 

~utomatGkt 
I ovrigt sker alla tester automa- 

tiskt. Sugform5ga, ventilfunk- 
tion, tathet, luftavskiljning. Da- 
torn jamfor testobjektetsdata med 
de inprogrammerade riktvardena 
och handelseforloppet under tes- 
ten kan foljas p5 skarmen. Pro- 
grammet ar sjalvinstruerande med 
hjalpruta, felsokning och 
Atgardsanvisningar for den 
villradige. 

Nar testprogrammet ar slutfort 
visar ett stort OK att modulen pas- 
serat n5lsogat med godkant resul- 
tat. Kommer den laskiga 
dodskallen upp, betyder det att 
testobjektet inte klarat provet. 
- Fyra personer har hittills 

utbildats till operatorer. Samma 
personer i job rotation bygger och 
testar hydraulenhetema. Det ger 
kontinuitet och bygger upp erfa- 
renheten kring hydraulmodulen, 
sager Leif Bjumemark, som ar 
mycket nojd med utrustningen. 



Forslaasverksamheten 

34 000 i beloningar 
Vid VD:s informationsmote Johan Paulcen, en av de belonade 

den 14 november delades forslagsstallarna, upptackte att det 
foljande beloningar ut: var betydligt billigareatt kopa fardig 

34-655 S tag kabelfran en utomstdende leverantor 
Forslagsstallare: Stig Pers- an att tillverka en inifrdn foretaget. 

son -Pengarna har gdtt till ytterligare 
Beloning: 1800:- en surfbrada, sager Johan, som 
Stig foreslog att Stag 152485 lamnade in sitt forslag for d y g t  ett 

skulle laggas over till Econo- dr sedan. 
micverktyg istallet for att stansa 
i standardverktyg. Den Arliga 
besparingen blev 39001. 

21-649 Forenkling av ICT- 34-675 Flytta bearbetning 
85 till Tmmatic 

Forslagsstallare: Erling Forslagsstallare: Stig Persson 
Damsgaard- Jensen Beloning: 5500:- 

Beloning: 1500:- Enligt dagens prognos ger 
Istallet foratt gora andringar forslaget en besparing pa 

p3 befintlig ICT-85 har en ny 3300:-/Ar p i  detaljtillverk- 
modell utan de kablar, som Er- ningen, och dessutom en CIrlig 
ling fann onodiga, inforts. syn till Erlings tjanst, blir belo- minskning av stallkostnaden pA 

Totalt har endast 55 st tillver- ningen 1500:-. 8900:-. Beloningen faststalldes 
kats, men med en materialbe- 31-666 Kop kabel som halvfa- med hansyn till Stigs tjanst som 
sparing pa 666420 kr per enhet brikat stallare till 5500:-. 
har andb totala besparingen blivit Forslagsstallare: Johan Paulcen 34-680 Slopa riktning p A 
36531:-. Enligt gallande regler Beloning: 7500:- 152582 
skall beloningen beraknas efter Besparingen ar enligt dagens Forslagsstallare: Paolo Liuzzi 
aktuell tillverkningsprognos, prognos 18547:-/Ar. Beloningen Beloning: 10500:-. 
men ICT-85 ar ersatt av IPT, och faststalldes med hansyn till Jo- Forslagsstallaren har gjort en 
darfor finns ingen prognos. hans tjanst till 7500:-. fixtur, som ger ett sa bra stod vid 

Kommitten har istallet enats 31-672 Mindre punktsvets- svetsningen att en besvarlig rikt- 
omatt fordela besparingen pA fem ele troder ning sparades in. Arsvolymen ar 
ar vilket ar en genomsnittlig livs- Forslagsstallare: Lars Persson endast 225/Ar, men eftersom rikt- 
langd for ett forslags bespa- Beloning: 7700:-. ningen tog 24 min/st blev bespa- 
ringseffekter. Med denna ut- Besparingen ar drygt 19000:- ringen drygt 21000:-/Ar. 
gAngspunkt blir normalbe- /Arochbeloningenfaststalldestill Seloningen faststalldes till 
loningen 3650:-, och med den 7700:- sedan hansyn tagits till 10500:-. 
reducering, som gores med han- Lars tjanst som forman. Lars-Erik Moller 



Sommarminnet 

Bensinstationen forknippar vi 
ofta med forsaljning av tidningar, 
matvaror, olja etc. Vi forvantar 
oss att stationens exterior foljer 
vissa mallar. 

Normalt erbjudes god kom- 
fort bade uppifran med skarmtak 
och neiifran via en sfalterad plan. 
Men alla stationer ser inte ut pa 
samma satt. I vart grannland pa 
andra sidan sundet ar variatio- 
nerna manga. Det framgar inte 
minst av bilden. 

Stationen finns pa Omo mellan 
Fyn och Langeland. I all sin enkel- 
het forsorjer den huvudortens for- 
don med bransle. Dessutom har 
man tagit till ordentligt med av- 
stand mellan matarna. 

Nasta pump star 250 m bort, 
och som synes ar det glest mellan 
asfaltens tjardrankta stenar. Och 
Du - Du skulle se vilken kondis 
stationspersonalen har. 
Jan-Olof Persson 

Tufft 
avslut 
- 

Budgetaret och rakenskaps- 
aret 1991 ar som alla vet nu avslu- 
tat. Ni kanner ocksa alla till att det 
blev en kraftig forlust. Var totala 
omsattning blev 321mkr (om vi 
inkluderar filialen i Danmark). 

Detta ar vasentligt mycket 
mindre, 22% eller 88mkr mindre 
jamfort med foregaenderekordar. 
Vi har inte lyckats sanka vara kost- 
nader lika snabbt, utan alla de at- 
garder som ar vidtagna far full 
effekt forst nasta ar. 

Detta innebar att vara totala 
kostnader kraftigt overstiger in- 
takterna och ger en forlust for aret 
pa 64 mkr. I den har forlusten in- 
gar rantekostnader, som for fore- 
tagets lopande rorelsefinansie- 
ring uppgar till 8mkr. 

Forlusten tacks genom att vi 
utnyttjar samtliga obeskattade re- 
server och balanserad vinst fran 
tidigare ar som inte har delats ut 
till vart moderbolag. 
Carsten Ohlsson 

Nyutnamningar inom 
Wayne Division 

Ray Gawronski, President i 
Wayne Division, har gatt i fortids- 
pension. Till ny chef for Wayne 
Division har Jim Hilton utnamnts 
Jim Hilton har arbetat inom 
Dresser Industries sedan 1972. 
Han har en Masters degree i kemi 
och har senast vant chef for 
Marion Division. 

Till Jim Hilton rapporterar Lee 
Langevin, President Wayne Inter- 
national, Roger Bryant, President 
Wayne US, Nigel Dawson, Con- 
troller Wayne Division, Fran 
Desmone, Director Human 
Resourses, Sergio Dabbur, Presi- 
dent Wayne Brazil och Stan 
Hobbs, General Manager Wayne 
Couth Africa. 



Service lagger in hogsta 
vaxeln 
Rymligare servicebilar, 
felanmalan p5 fax, 48- 
timmars utbytesservice och 
nytt servicedistrikt; det 
saknas inte nytankande p5 
Serviceavdelningen. 

Service ar viktigt, inte bara for 
mackarna utanaven for foretagets 
ekonomiska lage. P8 service- 
avdelningen tar man darfor kraft- 
tag for att fa fram nya ideer och 
forbattringar. Har ar nagra exem- 
pel. 

Nu far t.ex. serviceteknikerna 
efterhand nya servicebilar, dar 
forarhytten skiljs fran reservdelar 
och forbrukningsmateriel. 

Shells servicestationer har nu- 
mera mojlighet att faxa in sina 
felanmalningar till Service. Prak- 
tiskt och snabbt. 

Skadad pump eller betal- 
pelare? Da kan stationen ha en 
likvardig utrustning p5 plats 
inom 48 timmar. Det utlovas i en 
ny satsning fran Service for att 

Fran Blekinge kom Orjan Falt och Lars Karlsson for att kvittera ut nya 
servicebussar. Fridi Knudsen forsag bussarna med tjusiga Wayne-dekaler 
under distriktschef Thomas Bengtssons overinseende. 

forkorta stillestandtiden. terar tillsammans med ovriga 
Distrikt Stockholm blir nytt distriktschefer, Hakan Skog, pro- 

servicedistrikt fr.0.m. den 1 ja- jekt och Roland Lowegren, 
nuari 1992 for att battre tillgodose serviceverkstader, till Per-Eric 
Stockholmsomrildet. Goran Jidell Vestrnan. 
blir distriktschef dar och rappor- lm 

Ny broschyr presenterar 
Wayne Europe 

Lagom till Bensinstation -91, som holls i Jonkoping 
26 - 28 november, publicerades en ny Wayne Europe- 
broschyr P3 Atta sidor med bilder fran faltet. verksta- 
der oc6 kontor, presenteras var verk5amhet.i Skandi- 
navien under sex huvudrubriker. Broschyren ar dub- 
belsprakig, engelska och svenska. 

Forutom i massammanhang ar broschyren tankt 
att anvandas som en forsta intressevackare for vart 
foretag. Till besokare, press, mackfolk, kunder, leve- 
rantorer, nyfikna och intresserade i storsta allmanhet, 
i vara produktkataloger och till var egen personal. 
Sprid den garna. 

Den nya Wayne Europe-broschyren kan du rekvi- 
rera fran Kommunikation och Info, te1 040-360525. 

Pistolventiler, den del av vara prod ukter som slutanvandarna 
mest kommer i kontakt med, pryder utsidan pd Wayne 
Europes nya presentationsbroschyr. ( t - 4  



Var det battre forr? 

Jag minns Mr U20 pumpen skulle lanseras. A b  Nielsen styrde och stallde med utseendet pa denna pump. En del tvc  . , kte 
den liknande en julgran med alla fargglada dekaler och knappar. Det togs atskilliga bilderspa denna pump. Nar de; var 
klarfor installation pd denforsta bensinstationen (som var i Norrkoping) dkte Ake och en fotograf upp och tog ytterligare 
bilder. Bilder, som var med i manga diapresentationer ,men vi har dock aldrig gjort nigot yiktigf produktblad pd denna 
pump. Kan det kanske bero pd att den aldrig blm nrfgon riktig succe. Lill-Britt Olin 



Bensinstationen kan val 
vara vard en massa 
Det tyckte i alla fall Sydexpo 
som arrangerade Bensin- 
station-91 for forstagangen 
nagonsin den 26 - 28 
november i Jonkoping. Iden 
har man hamtat fran 
Forecourt Show i Bir- 
mingham, England. Wayne 
Europe fanns sjalvklart med 
bland de 130 utstallarna. 
- En bra leverantor till Shell 

ska vara flexibel, internationellt 
verksam och lonsam. Han maste 
ha rad att produktutveckla. Det 
havdade Jan Olov Ericksson, VD 
pa Svenska Shell ,i sitt invignings- 
tal. 
- Att ha kunskap om de nor- 

mer och krav, som galler i Europa, 
bade nar det galler utrustning och 
miljo ar viktigt, sa han vidare. Och 
konkurrens. 

Och bland lasktillverkare, 
hyllforsaljare, korvgubbar och 
kondommanglare fanns aven en 
fem, sex av vara konkurrenter p3 
utrustningssidan pil plats. 
Nostalgi 

Redan i entren motte beso- 
karna Wayne Europe. Dar fanns 
en VICI-pump tillsammans med 
en Coca Cola-bil i gammal stil 
stod uppstallda, kanske som en 
antydan om en viss nostalgitrend 
aven i bensinbranschen. 

I flera montrar figurerade 
namligen gamla Ljungmans- 
pumpar, b1.a. Star 167och Star 76, 
som blickfilng. 

vantat mig har sentanter fran foreta- 
kommit hit, berat- get for att horaomdet 
tade Toralf Brunim, fanns nagot nytt att 
som hade med sig beakta. 
en busslast norr- Ar da en massa 
man. Jag har t-ex. vard sina kostnader? 
traffat inkops- Tja om inte annat sil 
chefen p3 Exxon for ett intensivt ut- 

byte av erfarenheter, 
ideer och tankar om 
forbattringar av ar- 

- vet du vad vi vet om betssatt och produkter, bade in- 
utrustningen prf din station? ternt och externt. Nyttigt att dis- 
Testa &r, u v a m d e  Anders kutera och dryfta olika amnen 
Eriksson, dataexper t frdn med k~~-~kurrenter kolleger och 
Lidingo, och hanfickflitigt visa Wayne-folk fran faltet. Och att 
stationsstatistik, hur en synas som foretag och tillverkare 
fehnmalan yegisty~as,hurofta for bensinstationsfolket i Skandi- 
stationen haft besokav tekniker navien. 
osv, for intresserademackagare, Visst kan det vara vart en 
bolagsfolk och en och annan massa. 
nyfiken konkurrent. lm 

- Kul, tyckte Stefan 
Nordahl, langst till 
hoger, setvicetekniker 
frdn Goteborg, som 
tillsammans med 
Roger Thornberg, i 
mitten, installeradede 
produkter vivisadeoch 
fick dem att fungera. 
Toralf Brunzs, till 
viim ter kom anda fran 
Oslo for att traffa 
kunder pr9 m&san. 

Men Wayne Europes monter och en hel del oljebolagsfolk. Hit- 
gick helt i framtidens tecken. PA tills har massan varit over forvan- 
vara valbesokta 42 kvadratmeters tan. 
skiftades jeansskjorteforsedda Det kom ock4 manga 
saljare och servicemanniskor f r h  mackagare med sina familjer hit. 
olika distrikt om att skota De hade inte =tt vara nya pro- 
ruljansen och demonstrera pro- dukter tidigare och var mycket 
dukter och funktioner. intresserade. 

Har presenterades det nya Wayne-folk fran distrikt och 
produktsortiment, bestaende av huvudkontor saknades inte hel- 
system Marketer 3000, SU 923c ler. FrAn Malmo kom en buss med 
och PT 2000CB i ~ ~ t i o n .  Waynes produktionsfolk och Service hade 
100-Arsjubileum forlagt sitt tekniska 
uppmarksamma- mote till massom-ra- 
des ocksa i mon- det. Vid seminarierna 
tern. om gasaterfonng och 
Val bes6 kt sakerhet pil bensin- 
- Folk jag inte stationer fanns repre- 



66-orna ju bilerar 

Inger Kovacic, Eva Malmsfrom, Elsa Andersson, Bodil Andersson och Lill- 
Brift Olin kom till forefagef niir Sfar 167 var ny. De har en hapnadsvackande 
sammanlagd tjanstetid pa samma arbetsplats pa 125 ar. 

1966 var ett bra ar. Vi var Inger Kovacic borjade som 
manga unga, duktiga flickor, som truckforare ochblev sedan forflyt- 
anstalIdes pa davarande Ljung- tad till Platverkstaden. Sedan 
mans. Sex av oss har forblivit 1970 jobbar Inger i Monte- 
foretaget trogna. I ar firar vi till- ringshallen. 
sammans med tva herrar 25-ars-  va Malmstrom borjade som 
jubileum. kontorist i Maskinverkstaden. 

1969 blev det forflyttning till 
Planeringsavd. 1986 bo jade Eva 
pa Inkopsavdelningen, forst som 
sekreterare och sedan 1988 som 
inkopare. 

Elsa Andersson borjade vid 
avsyningen. Efter det flyttade 
Elsa till Maskinverstaden dar hon 
ar kvar an idag. Hon jobbar med 
att frasa kugghjul och borra. 

Bodil Andersson borjade pil 
lagerkontoret - avgaende gods 
och flyttade darefter till 
personalavdelningen, dar hon 
stannade i ca 10 ar innan hon 
bo jade pa Lonekontoret. 

Lill-Britt Olin borjade pa 
reklamavdelningen, som det 
hette da. Idag heter det Kommu- 
nikation & Info. Lill-Britt har job- 
bat p5 samma avdelning under 
alla 25 aren. 

Fridi Knudsen, monteringen, 
Bengt Almgren, Lidingo och 
Henry Olsen, Jonkoping tillhor 
ocksa 25-arsjubilarema, som far 
valja mellan kristallskal, klocka 
och halssmycke och dessutom 
bjuds pa middag den 17 decem- 
ber pa Radhuskallaren. 
Lill-Britt Olin 

Luciamorgon 
i matsalen i Malmo avnjuts, 

helt traditionsenligt , den 13 de- 
cember. 

Elever fran Linneskolans 
musiklinje under ledning av mu- 
siklarare Anders Rydlov star for 
sang och luciatag. 



uppvarmningen 
ar viktig! 

Det ar en av de riktigt varma 
dagarna i bo jan av augusti och 
traningsrundan ar precis avslw 
tad. 

Yngste brostarvingen narmar 
sig i full fart. Han ar arg. 

-Var har du varit? Du lovade 
ju spela fotboll med mig! Lange 
ocksa! 

En djupt fornarmad och svi- 
ken 10-aring klarar man bara inte 
av . Men hjalp ar p3 vag. 

Fr3n nagon sval plats p3 
terrassen (formodligen med na- 
got kallt i glaset ock&) har hus- 
trun uppfattat situationen och 
kommer till min undsattning. 
Trodde jag. 

-Det ar klart att pappa spelar 
fotboll med dig - vanta bara ett 
par minuter. Du vet ju hur noga 
han ar med uppvarmningen, 
innan han satter i g h g  med nagot 
sadant. 

"Uppvarmningen" den har 
dagen var 21 km! 
- Tank om jag inte ORKAR 

spela fotboll da, sager jag i ett for- 
sok att komma undan och gor mig 
darmed skyldig till en grov miss- 
bedomning av det motsatta ko- 
nets logiska tankande. 

Hustrun sager pil sitt vanliga 
lugna, pedagogiska satt: Eftersom 
du bara sprungit 21 km idag, vil- 
ket endast ar halften av ett 
marathonlopp, sa maste du ju ha 
krafter kvar till att spela fotboll! 

Allt vidare motstand var lon- 
lost. 

Funderar allvarligt p3 att om- 
skola mig till 10 000 meterslopare 
eller nAgon liknande sprinterdis- 
tans. 
Johnny Ericsson 

Jourtjanst p& Kontorsservice 
och i vaxeln 

Personalneddragningarna 
medfor att jourtjanst infors pa 
Kontorsservice, dar man maste 
vara tva for att oppna posten, och 
som avbytare i telefonvaxeln. 

I receptionen kommer Birgitta 
Gjermundsen, Anita Olsson och 
Bodil Andersson enligt schema 
att byta av vaxeltelfonisterna Ulla -- 
~ ~ h a - ~ s o n  och Ilse Ragnert vid 
raster. 

P3 Kontorsservice infors ett l 
rullande schema med Aina Jo- 
hansson, Lill-Britt Olin och Per- 
Olof Forsberg som hjalp vid 
postoppning och -avsandning. 



Det har kommit till v& kanne- 
dom att Ni i ert foretag tillverkar 
"pepparkakshus" och darmed be- 
driver verksamhet inom vart in- 
tresseomdde. Om detta ar riktigt 
bor Ni omgilende soka medlems- 
skap och inbetala medlemsavgif- 
ten. 
Hogaktningsfull t 
Sveriges Konditorforbund 

Pepparkakshus, vad kan det 
heta pti engelska manne? Ginger 
bread house? 
Red. anm. 

Dax att vinna 
en tavla! 

Konstforeningen har sin 
ilrsdragning den 4 december1991 
i matsalen. Sjalva dragningen 
borjar 16.45 men du ar valkom- 
men redan kl. 15.30. 

t t i * d # t f *  
Personal 

NYTT 
Per-Eric Vestman, Cervicechef 

Sverige, har flyttat till Ystad och 
sitter nu pi3 Service i Malmo. 

Goran Jidell blir distriktschef 
pil nyinrattade Distrikt Stock- 
holm, som aven omfattar Got- 
land. 

Allan Jonsson, komponent- 
verkstad, Uno Nilsson, Torsten 
Prahl, Arne Persson, Ingvar 
Pettersson, montering och Karl 
Andersson, specialverkstad har 
gatt i pension. 

Gunnar Christiansson gar i 
pension efter 47 ilr i foretaget. 
Gunnar har varit verkstadschef i 
Platverkstaden och har vant 
delpensionar de senaste aren. 

Sommarnatten med aanaet 

Det ar varmt och stressint. Forsta veckan td industrisemester. Klockan ar UL.N 
pl natten och de forsta sh900 -purnprna'ska ivag till she11 ~or~esolaresarnma 
dag. Trotta pustar gangmedlemmarna ut: Vi klarade det! Igen. 
Tomrnie Andreasson, Stig Svemcon. Krister W m ,  Gunnar Carlsson, Gert- 
Arne Ryhg ,  Krister finsson, Kenneth Petersen, Stefan Persson och SU 91 1 C. 

Foto: Bengt ILarsson 

Min uppmaning till er 
alla pa Wayne Europe ar: 

Fortsatt ge dina kolleger 
och medarbetare berom 
och arlig uppskattning. Det 
kanns harligt att ge och det 
smittar av sig. 

Garanterat! Lena 


