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M K G P E R S O N A L T I D N I N G
N R 1/89

Tidning fbr anställda vid MKG

CMKG har ordet:
Konflikter eller irritation på en arbetsplats beror oftast på miss-
förstånd eller missuppfattningar.
rYlissförstånd el ler mi ssuppfattni ngar uppstår t ex när informati on i
den aktuella sakfrågan inte når fram, förvanskas, är oklar eller
försenas. Det är också så att ju fler "nivåer" informationen skall
passera ju större är risken.
Syftet med den tidning vars första nummer Ni nu läser är att ge
möjlighet till "direktinformation" inom MKG.
Min förhoppning är att Ni alla skall medverka till att kvaliteten
på tidningen skall Dli hög och att informationen skall Dli saklig
OCh enkel. Härigenom tror jag att många onödiga och onyttiga dis-
kussioner kan undvikas ti Il förmån för trivsel och effektivitet.
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MKG PERSONALTIDNING
utkommer den sista veckan i varje jämn
månad.
Redaktör och ansvarig utgivare: Major
Hans Erlandsson

När det gäller utförandet har
Jag ännu så länge tänkt hålla
mig till enkelt utförande på
A 4 sidor skrivna på maskin.
Senare kan det bli på annat
sätt.
Jag vill tacka för all hjälp
i form av artiklar och foton
som jag fått till detta första
nummer.

Varje tidning bör ju ha ett
slagkraftigt och eget namn.
Härmed utlyses en pristävlan
om bästa namn på tidningen.
Bästa förslaget belönas med
arm~ns träningsoverall.
Förslagen skall vara C Info
tillhanda före 10.april 1989.

Innehåll
Sid 1
Sid 2

Sid 3

Sid 4
Sid S
Sid 6
Sid 7
Sid 8
S.id 9
S id 10
Sid 11
s.d 12

Sid 13
Sj d 14

Enväldig jury är CMKG.

Ledars.ida
Sambandsmedel
Bok- och blankett-
förrådet
Flexibel arbetstid
Handlingsprogram al-
koholfrågor
MKG växel
A 7 i Vår
Förebyggande hälsovård
Gymnastiksalen
GU-bat Lv 2
Ma t e rielenheten
Resor
p 18 ökar tempol
Attityder till för-
svaret
Mässdräkt m/86
Vi gratulerar

MANUSSTOPP till nästa nummer är
den 19.april kl 0800. Rastrera-
de foton skall då medsändas. Be
fotoavd om hjälp. De gör ett bra
jobb.
TACK Inger för ett fantastiskt
skrivjobb med alla "sena" inlägg.

C Info



SAMBANDSMEDEL VID MKG/SBC
Vid SbC, samoandscentralen,
finns det TELEX. Vårt nr är
4147 Milkom S vilKet framgar
av televerkets telexkata-
log. Vid användandet av det-
ta sambandsmedel skriver Du
ned all text som skal l sän-
das varefter personalen pa
sbc gHr om detta till en
"sändningsremsa". Dessutom
har vi TELEFAX vilket är
bildHverfHring. Vårt nr är
0498-13576. Man sänder helt
enkelt ett papper som inne-
håller text OCh eller bild.
Texten kan vara handskriven
eller maskinskriven. Vid
handutskri ft Inäste det dock
skrivas med kulspetspenna.
Dessa sambandsmedel Kan al la
anställda använda vid snaboa
sändningar OCh mottagningar
inom hela landet, mi litärt
OCh civilt.
FHr militärt ändamål finns
det dessutom mHjlignet att
sända krypterade meddelan-
den.
Använd gärna våra tjänster.
S Aloers
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VART NYA BOK- OCH BLANKETTFORRÄD

F~ån van~t~~ ~~~ Oii~ L~ndbom ~om ~tapiak upp Qoii~g~~-
ha6t~n. ()vk~gaak BÖkj~ S~gg~i~n, Mat~ P~kMon, Eva NMd-
gk~n ~amt YkQ~~pkaQt~QantGun~iia W~tt~kiund.

Efter 6 1/2 år på "KorSbet-
ningen" har oOKfHrrädet nu
flyttat till Visoorgsslätt.

Byggnad 64 Hster om TSF,
en gång strvgarage, CUT OCh
på senare tid sjukvårdsfHr-
räd har renoverats.

på grund av asoest i taket
OCh dåliga golv med olika
golvhHjd olev renoveringen
rätt omfattande, vilKet i
sin tur medfHrde att vi kun-
de planera OCh utforma loka-
lerna så att de passade vår
verKsamnet.

En kompakthylla på räls
som upptar en yta av 4,5 m
x 17 m OCh innehåller 1500
hyllmeter sväljer det mesta
av ploCKsortimentet, ett
sortiment som omfattar Cd
3000 artiklar.

MooservicefHrrådets gamla
vårdlokal olev utmärkt fHr
pallfHrvaring med plats fHr
60 stora OCh 30 små pallar.
Teleteknikernas fHrra ar-
oetsplats blev kontor och
packnt ngspl ats.

Ljusa färger ocn bra oe-
lysning gHr att vi upplever
aroetsplatsen mycket triv-
sam. Vi ser också med spän-
ning fram mot vad närheten
t i l I töro anoen medf'ör , vi
noppas på att det skallDli
lättare fHr oåde Kunden OCh
oss själva. Telefon och
hämtoox i farstun är nagra
ideer fHr att hålla hHg ser-
vicenivå. Det är tyvärr så
att vi måste hålla stängt
del av dagen. FHrrådet skall
fyllas på och man mäste lig-
ga fHre i det aroetet. En
del saker måste vi hämta i
Vi sby , Vi ut tör även mycket
aroete fHr moofHrraden. Om
du missade Hppet nus så är
du välkommen fHr en vis-
ning. Kontakta oss gärna in-
nan i så fa 11.
VälKommen.
BHrje Siggelin
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FLEXIBEL ARBETSTID
Vid v~r myndighet har under
feoruari m~nad 1989 ett lo-
kalt avtal slutits mellan
aroetsgivaren och de fackli-
ga organisationerna om
tillämpning OCh införande av
flexioel arDetstid.

Härvid framg~r Dl a att
tillämpningen av den flexio-
la aroetstiden skall börja
att gäl la fr O m 89-04-01
samt t v endast för personal
som har sin ordinarie ar-
betsplats förlagd till
staosoyggnaden NW.

Avsikten är att personalen
vid hela myndigheten om cir-
ka ett ~r skall kunna använ-
da sig av möjligheten att
"flexa". DOCK kommer detta
ej att gälla befäl i trupp-
tjänst.
VAD INNEBÄR DA FLEXIBEL AR-BETSTID FÖR DEN ENSKILDE?
- Avsikten är att den en-

skilde skall ges möjlighet
att inom vissa oestämda
tidsramar själv kunna oe-
stämna sin arbetstid om ej
aroetet och verksamheten--
lägger hl nder lvagen.
Exempelvis kan man ej
flexa den tidpunkt man är
kallad till en genomgång
ett bestämt klockslag som
ligger inom flexramen.

.Det Dör också framh~1 las
att det är aroetsledare/
motsv som fortfarande styr
OCh leder verksamheten.

- Den enskilde kan i de
flesta fall använda sig av
den gällande dagordningen
enl MKG I d v s 0730-1640.
Avvikelser fran dagord-
ningen regleras inom resp
enhet av enhetschef och
med oeaktande av möjlighe-
ten för den enskilde att
"flexa". Grundregeln är
att service vid sektioner,
avdelningar (motsv) skall
upprätth~11as under tiden
0730-0830 OCh 1540-1640
(1500-1600) .
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- Tjänstgöringslista/oeräk-
ningsunderlag skall föras
av den enskilde enligt nu
gällande rutiner, och på-
verkas säledes inte av att
vi inför flexibel arbets-
tid.
på sikt kommer dock den
tekniska utrustningen att
medföra ev förändrade ru-
tiner i detta avseende.

- Under den "fasta tiden"
för- och eftermiddagspass,
skall service finnas vid
samtliga funktioner OCh
avdelningar (precis som i
nuläget).
Utbildning i dessa frågor

och grundoestämmelser kommer
att ges ti 11 a Il personal
som kommer att omfattas av
flexibel arnet st t c.
Vi Iär nog återkomma i denna
tidning med korta tillrätta-
lägganden, förtydliganden
m m under det första ~ret.
Gösta Hagnell

NYTT HANDLINGSPROGRAM I AL-KOHOLFRAGOR
Myndigheten har i dagarna
tillsammans med de faCkliga
organisationerna kommit
överens om ett handlings-
program i alkoholfragor OCh
övriga drogmissoruksfragor.
Tidigare har i MKG instruk-
tionen funnits allmänna
riktlinjer samt oestämmelser
hur arbetsledningen skall
göra om nagon är onykter pa
aroetet. Det nya programmet
är mer omfattande OCh mål-
sättningen är att:
- förhindra enskild alkOhol-

förtäring på aroetsplatsen
- motverka att alkoholoruk

utvecklas till alkoholbe-
roende

- verka för att saklig in-
formation i attitydföränd-
rande syfte lämnas, detta
för att uppnä en större
öppenhet oeträffande frå-
gor kring alkoholens och
alkoholoeroendets konse-
kvenser
uppnå ovanst~ende i nära
samverkan med de anställda
OCh deras fackliga organi-
sationer.
Vid olika genomg~ngar, ar-

oetsplatsträffar (motsv)
kommer information om hand-
lingsprogrammet m m lämnas
a lI persona l•

Utoildning i form av Dl a
studiecirklar har redan p~-
börjats vid vissa aroets-
platser.

Inom några veckor kommer
dessutom samtliga anställda
vid MKG att fa hemsänt en
sammanfattning av handlings-
programmet.

Om Du är speciellt intres-
serad av dessa fr~gor kan Du
kanske vara med i en tänkt
alkoholrådgivningsgrupp inom
myndigheten.

Viktigast är att vi kan
föra en öppen dialog med
varandra i dessa svåra fr~-
gor.
Mottot Dör vara

VÄND INTE RYGGEN TILL -TALA MED - INTE OM

Georg Enekvist



UTSIKT FRÄN MKG VÄXEL
Vår nya växel togs i bruk
1985-05-13, en måndag. Hur
vädret var den dagen har jag
inget minne av men det kan
bero på att jag til IDringade
hela dagen som "klagomur"
och inte hade tid att över
huvud taget titta ut genom
fönstret. Alla skulle trycka
på de nya knapparna och pro-
va alla nya funktioner.
Många tryckte fel och miss-
lyckades, men en hel del
hittade nog rätt också fast
de verkade vara i minoritet.

Arbetet hade pågått sedan
cirka ett år tillbaka. Vi
hade varit en arbetsgrupp
som jObDat intensivt med
planeringen. Det var enkäter
om det nya systemet som
skulle omvandlas till be-
ställningar til I televerket,
fördelning av telefonnummer,
indelning i olika kategori-
er, utbildning av växel per-
sonaIoch användare m m som
skulle utföras. Helgen innan
driftstart hade vi också
jObDat tillsammans med tele-
verket med att placera ut de
nya telefonerna OCh samla in
de gamla.

När jag nu ser tillbaka
efter ca 4 års användande är
det några reflexioner jag
inte kan undvika att göra.
Växeltelefonisterna har an-
passat sig väl till sin nya
arbetssituation och påståen-
den som att vi har Sveriges
trevligaste växel personal är
inte ovanliga. Spontana upp-
vaktningar från abonnenterna
i form av blommor till jul
OCh andra små Devis på upp-
skattning är också ständigt
återkommande.
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Själva automatiken med de
olika datorerna har fungerat
i stort sett utan några
större prOblem. Visst Dlir
det fel på telefoner OCh
kaDlar men det mesta fixar
televerKet på relativt kort
tid. Kostnaderna i kvartals-
och markeringsavgifter sti-
ger dock oavbrutet och man
kan vara glad att inte ens
egna telefonräkningar ser ut
som MKGs.

Så till det som visat sig
vara det största prOblemet
med den nya telefonväxeln:
Användarna själva. Vi kan
inte bara ringa som vanligt
på telefonerna utan vi kan
också, med datorernas hjälp,
flytta med telefonen till
ett annat nummer eller
"knappa ur" när vi är bor-
ta. Här kan man nu göra en
skala på användarna, beroen-
de på hur vi sköter oss,
från utmärkt över bra, mind-
re bra, dåligt, mycket då-
ligt till uselt OCh uru-
selt. Jag kan försäkra att
vi finns längs hela skalan
och handen på hjärtat: Visst
vet vi hur vi SKöter oss?
Här är det nu så att de som
sköter sig märks naturligt-
vis inte men de som misskö-
ter sig märkS desto mer.

Otaliga samtal i växeln lå-
ter ungefär så här: "Vi vet
inte var han är eller när
kan Kommer til IDaka för det
har han inte sagt. Tyvärr,
vi kan inte ta ett meddelan-
de för han har inte knappat
ur sig". Skriftllga medde-
1anden ti 11 "urknapp ad"
aDonnent fås genom växeln.
Dvs när Du Kommer in och
"knappar in" Dig skriver vår
skrivare automatiskt ut med-
delandet till Dig. Dessa
samtal är ju egentligen helt
meningslösa och den som
ringer får inte reda på nå-
got annat än att den sökte
inte finns tillgänglig.

Ti II sist vill jag bara
säga att arDetet i OCh med
den nya växeln är intressant
och det känns meningsfullt
varje gång man Kan hjälpa
någon med små eller stora
prOblem. Maskinellt fungerar
det mesta perfekt men det
som ofta klickar är "den
mänsk Iiga faktorn". Jag vi 11
OCKså påminna om att har Nå-
gon prOblem OCh frågor eller
rent av goda råd, slå 9:an
till växeln och framför syn-
punkterna.

All an Li ngström



•

VAD SKER PÄ A 7 I vAR

Utoildnings~ret för A 7 när-
mar sig nu slutet. Övningar
i komp OCh bataljon, ledda
av v~r bataljonchef Torsten
Gerhardsson p~g~r för närva-
rande.

I slutövningen, som genom-
föres under tv~ veckor di-
rekt efter p~skhelgen, med
GKO- och KFO förband, ingår
f öru tom en hauoitsoataljon
även ett regementstabskompa-
ni. En regementstab med
staosKomp har inte genomfört
övningar p~ Gotland p~ 25
~r, vilket naturligtvis
innebär m~nga nya proolem
som skall lösas. Vi ser fram
mot en fin OCh lärorik
krigsförbandsövning med
~rets vpl och inkal lade
"repgUbbar". För att klara
detta erh~l ler vi ett gott
stöd fr~n framför allt MKG-
staD OCh ME, men även ifr~n
p 18 och GK/KA 3 vilka i
vanlig ordning "ställer upp"
för att ge oss en s~ realis-
tisk övning so~ möjligt.

I OCh med införandet av
regementstaoskrnnp oedrivs
försök under våren med ny
materiel vid A 7
- ny ljudmätutrustning för

att faststäI la fientliga
artilleri och granatkas-
tarstäIlningar

- ny positionsoestämningsut-
rustning monterad i ter-
rängbil, för att säkrare
fastställa läget på v~ra
egna batteriplatser

- nya högt kvalificerade
fältmätinstrument 01 a för
att mäta in ljudmätpluto-
nens mikrofoner
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nya helikoptrar, i stället
för våra nu ålderstigna
arti1leriflygplan, vilka
bl a skall ge en oättre
förmåga att leda arti1 le-
rie1den in p~ fiendens
djup, samt bättre kunna
uppträda som sambandsflyg
mellan olika staoer

- datorstöd införes i
staben, vilket
förhoppningsvis skall
medföra att vi snaboare
kan komma ut med våra
order til I förbanden.
Dessutom kommer försök att

genomföras med datorstöd vid
oeräkningar av skjutgränser
och riskområden för artille-
riförbanden. M~lsättningen
med denna utrustning är att
ge ett säkrare, snabbare och
fältmässigare resultat.

Efter slutövningen kommer
kraftsamling att ske till
den understödsfältövning som
genomföres vecka 17. Vi hop-
pas där att kunna f~ med s~
m~nga representanter som
möjligt fr~n MKGstab, origa-
den, stridsgrupperna och ba-
taljonerna, för att gemen-
samt finna den optimala lös-
ningen för nyttjandet av ar-
tilleriföroanden p~ Gotland.

Bengt Hoppe
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FRISKVÄRD
FÖREBYGGANDE HÄLSOVÄRD

på HSF önskar vi givetvis
att 1989 skall gå i fri skne-
tens tecken. En av förut-
sättningarna är dock att vi
mär psykiskt ora även på ar-
betsplatsen. Om inte kommer
kroppen snart att avge sina
stressignaler och arbetsta-
gare olir patienter.

Den 12. j anuari i år var
jag på en konferens angående
s k vuxenmobbing - psykiskt
våld p~ aroetsplatsen. Före-
läsare var forskare Heinz
Leyman på Arbetarskyddssty-
relsen. Vad han hade att be-
rätta efter att ha intervju-
at 500 s k mOboingoffer,
oorde ge oss al la en tanke-
ställare. Cirka 50 olycks-
fall inom aroetslivet i Sve-
rige leder till döden och
utredes noga för att finna
säkrare aroetsrutiner. Över
100 aroetstagare tar drligen
livet av sig enoart p g a
mOboing på aroetsplatsen och
rOåknade man dessutom med
personer som hade trassligt
hemma ökade siffran ytterli-
gare. Detta är skrämmande!
Vem vi 11 bldra ti11 sin ar-
betskamrats död? FörhOPP-
ningsvis ingen.

Leyman fann moobade i alla
samhällsklasser, alla intel-
ligensnivåer, och inom alla
yrken. Det fanns mOboing
från överordnad mot under-
ordnad, mellan anställda på
samma nivå och från under-
ordnad mot överordnad. MOb-
bingen är fruktansvärt re-
surskrävande. En arbetsmiljö
som är dåligt fungerande
p y a haltande arbetsrela-
tioner, presterar sämre re-
sultat. Dessutom förs en
eller flera aroetstagare
även till läkaren som även
kostar tid och pengar.
Leyman underströk att ingen
aroetsplats behöver hack-
kycklingar för att fungera.

Män hade en tendens att
frysa ut varandra med tyst-
nad: att inte tilltala eller
besvara den moobade, att sl~
i dörrar i närheten av den
mOboade etc.

Kvinnor hade en tendens
att använda ryktesspridning
bakom ryggen pä den mOboade
och småhacka.

Att våga vara lite annor-
lunda, att våga ha obekväma
åsikter och att vara lite
för duktig var inga ovanliga
skäl til J att en mObbingsi-
tuation uppkom och mObbingen
startar alltid med detaljer
och proportionerna urartar.

Ingen kan kräva att vi
alla trivs lika bra tillsam-
mans i en arbetsgemenskap
men vi kan kräva av oss
själva ocn varandra att vi
har ett värdigt uppträdan-
de. Glöm inte att vem som
helst kan bli moboad: kanske
jag, kanske Du! Och glöm in-
te att oeröm och uppmuntran
skapar positiva ringar p~
vattnet OCh Du oehövs i Din
arbetssituation. Det var
därför Du olevanställd!

Jag tycker att dessa pro-
olemställningar är oerhört
viktiga, tycker Du också
det? Att ge uppmuntran ocn
oeröm till sin aroetskamrat
är förebyggande hälsovård -
friskvård!
Ingegärd Malmros
Regläkare

GAMMELDANSKURS FOR MKG PER-SONÄL MED ANHORIGA
Om intresse finns avses att
i höst med början v 938
starta en kurs i ganme ldans.

Kursen omfattar schottis,
polka, snoa, vals, hambo,
mazurka samt enklare gilles-
danser. Kursen genomförs pä
10 kvällar mellan kl 1830-
2100.

Kursen avses genomföras pä
onsdag alternativt torsdag
kväll enligt senare beslut.
platsen är gymnastiksalen.
Ledare är Hans och Ingrid
Erlandsson ur PersE.
Kursavgift 100 per person.

Anmäl Ditt intresse och
Dina önskemål till Ing-Britt
Croon, tfn 5516 (18662) sna-
rast.

Minst 40 personer erford-
ras för att kursen skall ge-
nomföras.
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AKTIVITETER I GYMNASTIKSALEN O N S D A G A R OCH F R E D A G A R
KL 1 4 O O 1 7 O O

Gymnastik för anställda

Påminnelse om att varje onsdag ~l 1030-1115 och varje
torsdag kl 1500-1545 har idrottsavd gymnastik för alla
anställda.

Plats: Nya motionsanläggningen

Ledare: Lt Stefan Melin, Idrottsavd

Finns plats för många flera. Alla kan vara med.
Var och en anpassar sig efter egen förmåga och ork.

P g a att det har blivit ett stort "tryck" på gymnastiksalen
stora hallen) och för att alla skall få kunna utföra det han/hon
tycker är skojigt har idrottsavd gjort följande fördelning på
de tider då hallen disponeras av idrott.
Gäller onsdagar och fredagar kl 1400-1700.

F o m vecka 904 (1989-01-23--t v) gäller följande

Tid

14-15
15-16
16-17

Udda veckor Jämna veckor

Onsdag Fredag Onsdag Fredag
Badminton Innebandy Innebandy Badminton
Innebandy Badminton Badminton Innebandy
Valfritt Valfritt Valfritt Valfritt

Anm

Förekommer ingen verksamhet enligt ovan, disponeras gymnastik-
salen för fria aktiviteter.
på luncherna mellan kl 1130-1230 disponeras gymnastiksalen
fritt.

Ingen bokning av ovanstående tider' förekommer.



GU-BAT LV 2 88/89
Vid GU-oat Lv 2 pågår ut-
bildning av ett lvakankompa-
ni och de I av ett lvkompani
48. Dessa förband skall
krigsplaceras på fastlandet
resp på Gotland och består
därför huvudsakligen av
värnpliktiga från fastlandet
respektive Gotland.

För utoildningen är GU-bat
organiserad med DataIjons-
ledning OCh 10. samt 11.
kompanierna. Vid 10. komp
(chef mj Kann) utbildas
1.-3. lvakanpluton OCh vid
11. komp (chef mj Lundqvist)
4. "cigIvpluton" samt staos-
ocn tro ssoe larna ti Il Iva-
kankompaniet.

Under C 11. kompaniet ly-
der även KBS och tidigare
även GBS.

KB- ocn GB-eleverna förde-
las till och tjänstgör ti-
digt vid de enneter där de
skall krigsplaceras. 05-29
övergår KB-eleverna ti II
Lv 2 KadS som därmed genom-
förs för andra året i följd
och skall genomföras så även
följande utoildningsår.

Ärets kull av KB- OCh GB-
elever har hittil Is visat
sig mycket duktiga vilket
bör ge ett bra slutresultat.

Övriga värnpliktiga (hu-
vuddelen fastlänningar) som
ryckte in 01-09, visar en
mycket positiv inställning
till värnplikten.

GU-bat Lv 2 rycker ut i
slutet av augusti vilket in-
neoär att förDandsövningarna
ännu inte har påbörjats i
någon större omfattning och
att större delen av utoild-
ningen ligger framåt i ti-
den.
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Även om utDi Idningen ocn
förbandsövningarna oedrivs
med sikte på kommande krigs-
uppgifter påverkar GU-oat
fredstida uppgifter i CMKG
insatsberedskap verksamheten
i stor omfattning. Uppgif-
terna innebär Dl a att GU-
Dat svarar för "beredskapen"
under so~narhalvåret då ho-
tet mot Gotland kan bedömas
som störst. Det medför in-
skränkningar i oåde det fast
anställda befälets som de
värnpliktigas fritid ocn rö-
relsefrihet och ofta övning-
ar då andra är lediga.

Såväl Defäl som värnplik-
tiga tar dock beredskapsupp-
gifterna, trots de "negati-
va" sidorna, på allvar och
lägger ner stor möda på att
"proffsigt" kunna lösa upp-
gifterna. Det är nelt natur-
ligt att Gotlands geografis-
ka läge spelar en stor roll
i sammanhanget.

Utbildningen som helhet
bedrivs enligt ordinarie mo-
dell och mönster. Övningar
inom kompanierna (skjutperi-
oder och kompaniövningar)
samt bataljonsövningarna be-
drivs inte enbart på Tofta
utan förläggs till övriga
delar av Gotland för att få
variation ocn förmåga att
uppträda på olika platser.

Förutom dessa ordinarie
övningar svarar 10. komp för
högvakten i Stockholm i mid-
sommar.

Den unika tillgången til I
övnings- OCh Skjutplatser
som finns på Gotland jämte
oefälslagen vid kompanierna
med unga kunniga OCh drifti-
ga oefäl ger oataljonen qOda
utoildningsDetingelser.

Ny cnef för GU-bat är
fr o m 88-10-01 övlt Lars
Forss som tidigare (62-72)
tjänstgjort vid Lv 2.

Ny stf C GU-bat är Inj
Ingemar Fransson som i mit-
ten av april övergår till
FN-tjänstgöring i Libanon
och preliminärt ersatts av
mj Kann.
Lars Forss
GU-batch
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Det ~r kanske inte alla inom myndigheten som vet vil-
ka uppgifter materielenheten har, än mindre vilka som
tj~nstg5r samt vilka arbetsuppgifter de har.
Materielenhetens organisation ser ut sa här:

F"ering Personalplanering

Central-
avdelning

Förpl ~gnads-
avdelning

Förrads-
avdelning

Teknisk
avdelning

De organisationsdelar som
ing~r komner som en följe-
tong att presenteras i kom-
mande nummer av "Informa-
tionstidningen" •

Chef för materielenheten är
Karl-Erik Bergstr5m.

Ut5ver uppgiften att leda
verksamheten vid materielen-
heten ~r C ME placerad som
chef f5r materielavdelningen
i MKGstab sektion 2. Denna
uppgift innebär att medverka
i MKG mOb- och krigspanl~gg-
ning, att vara sammanhallan-
de f5r myndighetens plan för
underhal Istj~nst samt redak-
t5r för UH G (underhålls-
handook Gotland).

Chef f5r materielenhetens
planering är Per-Arne Nils-
son.

Huvuduppgiften inom mate-
rielenheten ~r verksamhets-
planering.

Huvuduppgiften utom mat~-
rielenheten ~r materielpla-
nering f5r GU, RU och fri-
v t llt qu to i ldn inq vid briga-
den, A 7, Lv 2 OCh MKGstao.
C plan ~r krigsplacerad vid
origaden OCh deltar d~rvid i
brigadens krigsplanl~ggning.

Personal planerare inom mate-
rielenheten ~r Ing-Britt
Croon.

Huvuduppgiften ~r att
tillsamnans med personalen-
heten tillse att personal
anstäl Is OCh placeras vid
ME.

Inom ME ~r uppgiften att
ti lIse att r~tt person ham-
nar pa rätt plats. Ett annat
område ~r personalvård d~r
huvuduppgiften ~r att ME
personal mar bra. Denna upp-
gift löses genom personlig
kontakt OCh resulterar i at-
gärder f5r hjälp, vard OCh
annat st5d.

Under det senaste halvaret
har f5ljande utoildning pa-
o5rj ats inom ME:
- studiecirkeln Arbetsglädje

OCh effektivitet
- studiecirkeln Tala med -

inte om, signaler på alko-
holberoende, om alkohol
som hinder pa arbetsplat-
sen

- utbildning att genomf5ra
planerings- OCh utveck-
lingssamtal.
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BOKA KÖP BILJETTER osv

-=-F(JRSVARSRESOR -
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FÖR ANSTÄLLDA ~ ANHÖRIGA ÄVEN

PRIVATA RESOR.

Vad ar Kronflyg?

x-
FRII'IDSRESOR

Der end.i Forsv.rrbar.i .iltcrn.irivet.

Flygtidtabell

I Malm=

·1l1n~1n. _

Kronflyg .ir arbetsnamnet P,l en administration tör Ilyg-
transporter i försvarsmaktens energi.

Fem dagar i veckan flyger Kronflyg tran Siockholm/
Bromma till Ronneby, Karlstad och bster~und. PIJncl1
trafikerar båda riktningarna morgon och kv.ill, P,l tider
som passar de flesta av försvarsmaktens tj.insrcm.in.

[ samband med veckosluten flyger Kronllyg ocks.i
pa Östersund, Luleå. Kramfors och Kristiansrad. Tidt.ibcl-
lerria har bland annat anpassats till eleverna vid olika mili-
tara skolor.

U
GOTLANDSLINJEN
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Fl 18 OKAR TEMPOT
Av ovlt Ulf Eriksson
GOTLANDS REGEMENTE utbildar

MEKANISERAD BRIGAD
2000

xn Bd gadchef med stab

I I I
fStäbl Ip span- I ~I KOOIp I komp Ikomp I

II~ I In>v;I Art- 2) rTri9=I ~
~ bat I förb I I fö~b I

1) Utbildas av Lv 2.
2) Utbildas av A 7.

Utoildningen vid P 18 kommer
inom en n~ra framtid att in-
riktas mot Mekorig 2000.
Detta inneo~r framför allt
att v~ra mekaniserade för-
oand f~r samma struktur som
i övriga landet. Vära pan-
sarbataljoner päbörjar omor-
ganisation med Dörjan om
n~gra ~r. Vi kommer att f~
en pansarv~rnsoataljon inom
origaden samt organisato-
riskt ing~ende ingenJörs-
och underh~llsfÖroand. All
grundutoildning av brigaden
konmer att ske vi d regemen-
tet. V~r framtida organisa-
tion ser ut s~ h~r.

xil B"gaocnef (f o rege-I llentscnef I

Vi kommer att omorganisera
vära föroand med befintlig
materiel men vära stridsvag-
nar kommer att renoveras i
mitten-slutet av 1990-talet,
d~ nya motorer OCh nya
v~xellädor oyggs in. Vära
SKP kommer att bytas ut mot
pansarbandvagnar under förs-
ta delen av 90-talet. Vi kan
räkna med att kunna oörja
DI a oefälsutoi Idning OCh
mekanikerutbildning om tre-
fyra ~r. Vi kommer att p~-
Dörja utbildningen pä pan-
sarvärnsroootsystem 56
(BILL) under nästa är.

Inom ramen för Försvars-
maktsutredningen, FU 88, har
chefen för armen anoefallt
att överensst~mmelse mellan
krig OCh fred vad avser led-
ning av föroandsprOduktion
ska 11 skapas. Detta innebär
för v~r del att P 18 rege-
mentsledning kommer att fä
ändrad struktur frän och med
1989-07-01. V~r ledningsor-
ganisation kommer i princip
se ut som följer

Staoscnef Stf orlgcn

Sekt l
~
Krlgspl
GU, Ek

Se" t l/3
~
RU
UH
Pers

GU IIOt
f"!ltoH
Li y-

l.

:. I
I 008 l

~l
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ATTITYDER TILL FÖRSVARETS STYRKA OCH KOSTNADER
Förändrade opinioner
Resultaten i SIFOS undersök-
ning hösten 1988 tyder på
att opinionsläget i flerta-
let frågor är relativt oför-
ändrat jämfört med förra
året. I en del fall noteras
förändringar. I vissa fall
är dessa signifikanta. I an-
dra fall är det svårt att
avgöra om smärre förändring-
ar faller inom en trend el-
ler om skillnader i uppfatt-
ning mellan tidpunkter är att
oetrakta som tillfälliga. Opi-
nionsförändringen kan måhända
bäst förklaras med att all-

mänheten - även om försvaret
knappast var en fråga som
intresserade 1988 ars val -
på senare tid alltmer upp-
märksammats på skilda för-
hållanden inom främst det
militära försvaret genom den
debatt som förts i massmedi-
er OCh annorstädes under
året till följd av senaste
försvarsoeslut OCh före/ef-
ter FU 88. Debatten förs of-
tast i negativa OCh pessi-
mistiska termer varför opi-
nionsläget knappast är för-
vånande.

ANSER DU ATT VÄRT FÖRSVAR I DAGENS LÄGE HAR FDR LITEN, FOR STOR
ELLER LAGOM STYRKA
AR FÖR LITEN LAGOM

87
88

36
44

48
40

FÖR STOR VET EJ

7
6

9
9

* Över 90 % anser att Sverige Dör ha ett militärt försvar.
* 44 % oed~ner det militära försvarets styrka som för liten medan

40 % anser denna vara ungefär lagom; jämfört med läget för ett år
sedan ökar andelen i befolkningen med förstnämnda uppfattning på
t aq l iqt •

ANSER DU ATT STATSUTGIFTERNA FÖR DET MILITÄRA FÖRSVARET BÖR ÖKAS,
BIBEHÄLLAS ELLER MINSKAS
AR ÖKAS BIBEHÄLLAS

87
88

32
41

48
41

MINSKAS VET EJ

4
9

10
8

* När det gäller statens utgifter för det militära försvaret tycker
41 % att dessa bör ökas - en lika stor andel anser att utgifterna
bör oioehållas oförändrade. Jämfört med hösten 1987 ökar andelen
som är för en höjning av statsutgifterna.



Förra hösten ans~g knappt
1/3 av svenskarna att sta-
tens utgifter för det mili-
tära försvaret borde ökas
medan nästan hälften tyckte
att de borde bibeh~llas
oförändrade. I höst ökar p~-
tagligt andelen som före-
spr~kar en hÖjning av utgif-
terna till 41 % medan en li-
ka stor andel anser att
statsutgifterna för det mi-
litära försvaret bör oibe-
h~llas oförändrade.

Uppfattningen om det mili-
tära försvarets styrka OCh
inställningen till statens
kostnader för denna del av
totalförsvaret är naturligt-
vi s ti 11 del koppl ade , I
sammanhanget m~ste dock no-
teras att även om allmänhe-
ten i höst mer än tidigare
är för en ökning av statsut-
gifterna för det militära
försvaret finns i förelig-
gande undersöknlng inget be-
lägg för att den (ocks~)
skulle acceptera ökade
skatter oCh/eller inskränk-
ningar pa andra poster i
statsbudgeten.

-------------------------
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I tvä avseenden sker markan-
ta opinionsförändringar om
höstens undersökning jämförs
med förra ärets. Den ena
gäller bedömningen av styr-
kan i dagens militära för-
svar. Den andra gäller in-
ställningen till statens ut-
gifter för det militära för-
svaret.

I höst anser 44 % av den
vuxna svenska befolkningen
att styrkan i det militära
försvaret idag är för liten
- motsvarande andel var för
ett är sedan 36 %. Förra
hösten bedömde 48 % styrkan
i det militära försvaret som
ungefär lagom - i är gör 40
% denna bedömning.
C Info
Grundmateriel frän SPF
dec 1988

lSYI PIN
OB5/ X-PRIS t1A RS 89

Högtidsdräkt

och

sällskapsdräkt

••
MAGNUSSONS HERRKLADER
RING: Major Hans Erlandsson Tel- 95500
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VI GRATULERAR

5 O AR

Kapten Ingberth Gustafsson
50 år den 3.april.
Anställdes som furir (bitr
arm~tekniker) 1958. Nu chef
för stridsvagnsverkstaden
MKG. Är en ofta anlitad lä-
rare vid Arm~ns Tekniska
Skola.
Löser även många uppdrag
för FMV-A.

Förrådsman Allan Ahlin
50 år den 21.april.
Anställdes 1978 som förråds-
man vid P 18. Arbetar nu vjd
truppserviceförrådet MKG.

6 O AR

Förrådsman Thore Pettersson
60 år den 5.mars.
Anställdes 1960 vid amförrådet
i T.ingstäde.
Förflyttades 1963 till TFG och
jobbade där fram till omorganisa-
tionen. Jobbar sedan 1982 i TSF.

Ekonomibiträdet Johny Ivarsson
60 år 30.apr il.
Anställdes 1959 i köket på A 7
(Korsbetningen) och är fort-
farande kvar där för att utspisa
beredskapsplutonen.
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