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MKG I SAMHÄLLETS TJÄNST
Det är nog så att många
anställda och ännu fler
"civila" frågar ibland vad
vi syssl ar med i Nya Wi s-
borg, NW.

Här följer ett utdrag ur
Svensk Sjöfarts Tidning 41
1989 skrivet av Rolf
Karlemo, som är ordföran-
de i segelfartygsstiftel-
sen i Finland.
Rubriken på artikeln löd
så här:
ELOGE AT SVENSK SJÖRÄDD-
NINGSTJÄNST
"Natten mellan den 3 och 4
augusti på hemresa från
Tall Ships# Race-evene-
manget i TravemUnde, med
två officerare som befäl
och tolv ungdomar ombord,
råkade skonaren Lokki i 20
m/s storm söder om Gotland
ut för två missöden. Först
strejkade motorns koppling
och växel, och sedan in-
träffade ett läckage. Båda
länspumparnas filter
stockade och ungdomarna
var sjösjuka i den svåra
sjögången. Länsni ng med
hink påbörjades. Diverse
segel haverier inträffade.

Befälhavaren Stefan
Abrahamsson kontaktade kl
03.05 Stockholm Radio, som
överförde ärendet till
Tingstäde. Stefan rekvire-
rade en. länspump, vilken
han erhöll kl 04.10 med
helikopter. Kl 04.55 var
båten länsad. Bogserbåten
Hardi ng, som även begärts
till hjälp, ankom kl 13.00
och tog Lokki på bogser
utanför Hoburg, di t Lokk i
tagit sig för en storm-
fock. Kl 15.00 var Lokki
väl förtöjd iRonehamn.
Befäl och ungdomar kunde
tryggt sova ut efter en
natt med ett hotfullt
olyckstillbud.

Den svenska räddnings-
tjänstens fina nödbered-
skap och professionella
handläggande vittnar om en
kvalitet som vi övriga i
dessa vatten högaktar och
borde kunna 1eva upp ti 11
för vår egen del. Med det-
ta brev vill vi tacka alla
och envar som deltog i
räddningsarbetet. Våra
ungdomar fick därtill se
hur kunnigt folk arbetar i
en nödsituation. De fick
en erfarenhet av extraor-
dinärt slag som slutade
lyckligt.

Vi tackar följaktligen
på befälets, ungdomarnas
och deras föräl drars samt
på stiftelsens vägnar.
Rolf Karlemo
Ordförande för stiftelsens
styrel se"

Det kan vara av intresse
att studera och ta del av
"krigsdagboken" nedan.

KSJ och LIN är anropssig-
naler och anger Kjell Sjö-
quist resp Hugo Lindqvist.

MRCC/MRSC står för Sjö-
räddningscentral (översatt
ti 11 svenska) och SMC be-
tyder sjöräddningsenheter-
na. Som synes så har det
handlats snabbt av alla
parter.

Kl 0325 så rapporteras
"LOKKl" med läck och kl
0548, drygt två timmar se-
nare är 1äget under kon-
troll.

Fi nt jObb av Ti ngstäde
radio och sjöbevaknings-
centralen.

Månadens ros till båda.
C Info

Sign Tid Logg
SMC Info MRCC/ Notera med sign även tider far

MRSC bitr SMC och övrig MRCC/MRSC per-
sonal

KSJ 0325 MRCC/RAG: Finska skonaren LOKKI/
OF8052 läck, tar in vatten, behö-
ver omedelbar ass. posn N56.50,2
E17.25,6 14 man ombord varav 12
elever (skolfartyg).
MRSC/Tde ra tar aver fallet.

KSJ 0330 Tfn till Lasse Ljung, som har
bogserb3t i Visby. RCC larmat
helikopter via ARCC. Visbyhkp
Q93 upptagen av MRCC.

KSJ 0335 Sjöbevc inf, har ett eko strax
syd Lokki

KSJ 0340 Munksund/SJQN har Lokki p3 radar,
g3r fram.

KSJ 0405 Q 92 p3 väg fr3n Ronneby, eta 20
minuter.
Munksund ligger vid sidan av
t.okk t , avvaktar.

KSJ 0410 Q 92 har ej pump ombord, g3r till
baka och hämtar.
Lokki har maskinhaveri, tar fort-
farande in vatten men seglar mot
GOTLAND/Burgsviken.

KSJ 0445 Q 93 avbryter uppdrag och g5r mot
Lokki, har 2 pumpar.

KSJ 0530 Q 92 samt Q 93 framme p3 positio-
LIN 0548

nen, lämnar över pump till Lokki.
Lokki har läget under kontroll,
helikoptrarna lämnar.

LIN 0555 BogSerb3ten.Harding lämnat Visby,
har c:a 4 tlmmar.

LIN. 0800 Lokki styr mot ostsidan av Hobur-
gen för att f3 lä.
Harding följer.

KSJ 1145 Harding följer LOKKI mot inseg-lingen till RONEHAMN.
KSJ 1500 Harding bogserat in Lokki till

Ronehamn. AVSLUTAT. 2



REDAKTÖREN HAR ORDET

ERGOTEST
Varför är det bara 70
stycken ans tä 11da som
t o m 89-10-13 genomfört
ergometercykel testet?

Endast 10 % har följakt--
ligen genomfört "provet"
när 50 % av provtillfälle-
na genomförts.

på militära sidan har 16
kn OCh 19 1t testat sig.
på civilsidan är det 20
stycken.

Äterstående tillfällen
är:
10-20, 11-10, 11-17 och
11-24 i gymnastiKsalen och
10-27 och 12-08 vi d mil 0-
verkstaden.

I samband med testerna
deltar kompanisjuksköters-
kan som mäter di tt blod-
tryck innan Du cyklar.

CHEFSBYTEN
ÖV C-Ch Gustafsson är
10-01 åter på chefsstolen
A 7.

MKG-NYTT välkomnar Curt-
Christer ocn hoppas på
sedvanl igt gott samarbete
OCh kanske en arti ke l om
hur Art-SS perioden varit.

Mj Chri ster Olofsson är
sedan 10-01 chef PI an vid
ME. Har tidi gare ett för-
flutet som C F 13 G.

3



FN-DAGEN
24.0KTOBER
FN-dagen firas sedan 1948
varje år den 24. oktober
över ne1a världen.

I dag är nuvudde 1en av
världens nationer anslutna
till FN. FN:s verksamnet
spänner över ett mycket
brett register.

Det är nu snart 1 år se-
dan FN-soldater erhöll
Nobel s fredspris. Den en-
skilde FN-soldaten har er-
hållit ett diplom som min-
ne av detta ganska origi-
nell a val av Norska Stor-
tinget som delar ut freds-
priset.

I dag nar mer än 60.000
svenskar tjänstgjort för
FN en eller flera gånger.
Cirka 450 av dessa är gu-
tar. Ett hundratal av des-
sa är organiserade i en
kamratförening, FN-gutdr-
na. .!\rsmötet förl äggs re-
gelmässigt till FN-dagen.
I är börjar vi kl 1800 i
OSA nörsa1, AVAR. Efter
årsmötesförhandlingarna
som leds av ordföranden
PA/övlt Bengt Hammarhjelm,
visas en video från UH-Dat
98 L och därefter sam1 as
vi för en öl och 1andgång
på MKG-mässen. Du som va-
rit i FN-tjänst - gå med i
FN-gutarna!

ARMEPRYLAR TILL
LÄGSTA PRIS

Nu är det klart. Armekol-
lektionen finns utställd i
cafeterian i NW och i Sol-
dathemmet. Du beställer
Din vara hos Gösta Holm-
qvist i Biblioteket och
betalar när Du hämtar va-
ran.

Vår målsättning är att
starta upp med månatliga
beställningar.

Anställd personal får
även en liten rabatt så
att det skall löna sig att
köpa denna väg. Inga
fraktkostnader eller dy-
l ikt till kommer.

AR.IIN

GGN
Gotland Grand National av-
görs på Tofta skjutfält
den 4. nov i år. Nytt är
att CA, general 1öj tnant
Erik G Bengtsson, kommer
hit för att följa tävling-
en och därefter skri va
samarbetsavtal med GGN.

CA sätter också upp ett
vandri ngspri s ti 11 segra-
ren, Swedi sh Army Trophy ,
SAT.

Pri sutde1 ni ngen sker på
M/S Vi sby och därefter
b 1ir det mi ddag med dans
och undernå11ning.

Senare på kvällen, kl
2315, bli r det jättefyr-
verkeri i hamnen.

Om all t går som väntat
så ska11 TV komm a hit med
två kamerateam så vi MKG-
are får se till att göra
vad vi kan för att endurot
skall bli en succe och
däri genom skapa "good
will" för oss sfå lva som
en av huvud sponsorerna.
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Av Börj e Kavhed
IDROTTSAVD HAR ORDET
Att få en "hösäck" att
börja motionera är bland
det svåraste som finns.
övertalning är meningslöst
liksom påpekanden som att
huvudvärken släpper e11er
att man sover bättre på
nätterna OCh mindre på ar-
betet.

Argument som för tidig
död i hjärti nf ark t bi ter
inte på den som hittat sin
trivselvikt, det vill säga
övervikt. Man skall heller
aldrig söka tvinga någon
att börja att motionera.
Man måste själv vara moti-
verad och beslutet ska va-
ra ens eget. De flesta är
medvetna om sin situation
OCh att de bör ändra sin
livsföring. Då, när detta
sker, är det viktigt att
de får psykologiskt stöd.

Att ändra hä lsovanor är
svåra beslut och tar tid.
Det är bättre att lägga
till en positiv hälsovana
än att ta bort en ovana.
När man väl har kommi t i-
gång med regelbunden mo-
t ion så påverkas man vare
sig man vill eller inte
till att förändra sin
tillvaro. Man tänker på
vad man sätter i sig och
äter klokare, dricker min-
dre alkohol och slutar rö-
ka.

För att kanske komma
till rätta med problemen
att få "oss" att stä 11a
upp och börj a moti onera,
måste en grund läggas där
individen förstår betydel-
sen av hälsofrämjande var-
dagsvanor.

Begreppet friskvård är
ett saml ingsbegrepp för
sådana åtgärder, som sti-
mulerar individen och
grupper till egna aktiva
insatser i häl sofrämj ande
syfte.

Friskvård är din egen
akt tv t tet för:
- goda relationer till om-

givningen
- självkännedom och själv-

förtroende
5

- riktig kost-, motions-
och hygienvanor

- frihet från alkohol,
droger OCh tObak.
Friskvården kan ha en

- fysisk inriktning (mat,
motion, miljö, drogbe-
kämpning)

- mental inriktning (av-
koppling, känsloupple-
velser, livsåskådning,
relationer)

- intellektuell inriktning
(medvetenhet om vår roll
i tillvaron förr, nu OCh
senare) •
Med ovanstående som bak-

grund och med det utred-
ningsutdrag avseende fy-
sisk träning som CMKG upp-
drog åt C Lv 2 att utreda
under förra året, har CMKG
bes 1 utat att all persona l
v id myndi gheten ilar rätt
till fysisk träning under
arbetstid, Yrkesofficerar-
na disponerar som tidigare
i medeltal tre (tre) tim i
veckan OCh krigsplacerad
civil personal en (1) tim
i veckan.

Det innebär även en
skyldignet, nämligen att
utföra ergometercykel test
en gång per halvår. Vad är
det då j ag mäter med en
ergometercykel test. Jo,
det är vilken kondition
jag har, d v s min maxima-
la syreupptagningsförmåga
i mill iliter per kg
kroppsvikt. Ju bättre sy-
reupptagningsförmåga, ju
bättre kondition, ju bätt-
re förmåga att utföra ett
tungt arbete under längre
tid.

Hur skall jag då bära
mi g åt för att kanske få
en bättre kondition än vad
j ag har?

Ja då återkommer jag å-
nyo ti 11 begreppet fri sk-
vård. Friskvård är inte
att öka mängden muskel väv-
nad och minska mängden
fettvävnader.

Friskvård är inte att
bli bättre förberedda för
Vasaloppet eller Stocknolm
Maraton.

Nej, friskvård handlar
om både kropp och själ.
Fri skvård är en fråga om
helhet och helhetsupple-
velser.



Människan har en fantas-
~isk rörelseförmåga, men
också en fantastisk förmå-
ga att känna och sensuellt
följa rörelserna. Därför
kan varje övni ng vara som
ett konstverk.

Friskvård är mer en frå-
ga om humani sm än om fysi-
ologi.

Friskvård är inte trä-
ningstekniker, utan det är
ett förhållningssätt, en
inställning till livet, en
filosofi, men givetvis kan
och måste du lära dig hur
du ska bära dig åt. Du är
inte född med den egenska-
pen.

Vad det går ut på är att
göra kroppsupplevelsen
tydligare, sinnesupplevel-
serna starkare och livet
fyllt av mening. De vanli-
ga idrotterna, löpning,
sk t dåkntnq , simning, fot-
DO 11 fungerar bra, om du
gör på ett rätt sätt, men
du kan också dansa, leka
och skutta omkring.
Fysiskt räcker det, om du
bli anfådd och lite svet-
tig några gånger i veckan.

Rätt blir det om du
flyttar över uppmärksamhe-
ten från prestation till
dig själv. Det gäller inte
att springa långt eller
s imna snabbt, utan att
uppleva löpsteget, lungor-
nas arbete, vattnets smek-
ning mot kroppen. Frisk-
vård är inte att anstränga
sig hårt, utan det är
att anstränga sig 1agom,
preci s så mycket som pas-
sar din egen kropp. Frisk-
vård är samtidigt en evig
gåta och något mycket en-
kel t. Du har facit inom
dig. Friskvard blir bäst,
när inga regler styr den.
Den som är medveten om sin
kropp och sina rörelser
behöver inga föreskrifter.

Om du använder dig själv
och inte klockan eller
måttbandet när du bedömer
ditt träningsprogram, lär
du dig förstå det existen-
tiella i att vara människa

genom det du gör. Frisk-
vård skall vara en natur-
lig, enkel del av ditt liv
och den kan bli det, om du
vänjer dig vid att växla
mellan rörelse och still-
het.

Friskvården ska vara en
del av arbetsdagen och så-
ledes också räknas som en
del av arbetet. Friskvår-
den måste komma som ett
gl ädjefull t "måste" från
den enskilde, lnte som en
arbetsorder. Den ska vara
som ett sätt att hitta ar-
betsglädje och arbetstriv-
sel , men nu med mer glädje
i att vara just den som
man är.

Var OCh en måste svara
för sin egen friskvård,
men friskvården blir bäst,
om ansvaret för den delas
av kamrater. Det är då som
själen får ut mest av den.

Existentiellt = Någon-
ting man utövar för nöjes
OCh njutningens skull och
för att nå in i sig själv.
Det är nuet som är det
viktiga och inte framti-
den.
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HUR HÖR NI
Av Anders Lekander
Hörselnedsättningar pä
grund av bull erskador är
vanliga bland den manliga
personalen pä MKG. Stats-
hälsans samnanställning
vi sar att ca 90 personer
på MKG hör så däligt att
man har svärt att uppfatta
vanligt tal. Krafttag mås-
te till för att hindra att
nya bull erskador upp står ,
och för att skapa förstä-
e lse för hur det är att
leva med hörsel handikapp.

Statshä 1 san har under
1984-88 erbjudit samtlig
personal pä MKG att kon-
trollera hörseln. Detta
har skett i samband med
att Statshäl san genomfört
den grundläggande hälso-
OCh arbetsmiljöundersök-
ningen på MKG. Totalt har
660 personer testats av de
728 personer som erbjöds
att delta. Kvinnorna hör
bra. Resul tatet för män-
nens del är nedslående,
anser företagssköterskorna
Kersti Ottfalk och Eva-
Lisa Wittberg på Statshäl-
san.

Diagramnet visar att
hörselskador är mycket
vanliga bland de män som
är över 40 år. Även bland
de yngre fi nns begynnande
hörselnedsättningar, OCh
några har redan rejä la
bullerskador. Någon större
skillnad mellan yrkesoffi-
cerarna och de civilan-
ställda männen på MKG
finns inte. När man jämför
officerarnas hörsel på de
o lika förbanden, ser man
att A 7 ligger lite sämre
till än Lv 2 och P 18.

7
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100 %
normal hörsel80

60 lätt
hörselnedsättning

40 medelsvår
hörselnedsättning
svår
hörselnedsättning

20

över
40 år

Hörselstatus män MKG (501 personer)



Hörselvärdsprogram
Efter önskemål från MKG
skydd skomnri tte har nu
Statshälsan kommit igång
med ett målinriktat hör-
selvårdsprogram. Några nya
bull erskador ska inte få
inträffa, och problemen
för de som redan är skada-
de ska försöka lindras så
långt möjligt är.

Hörse ln bland de an-
ställda som utsätts för
buller kommer noga att
följas, för att man snabbt
ska kunna vidta åtgärder
om nörse ln bör j ar försäm-
ras. Företagssköterskorna
Kersti ocn Eva-Lisa för-
klarar att alla som ut-
sätts för skottbuller (el-
ler annat impulsljud) mås-
te kontro 11eras varj e år,
medan det för andra typer
av buller kan räcka med en
kontroll vart annat el ler
vart femte år. Nu i höst
testas alla truppofficera-
re på p 18, A 7 och t.v 2
och övriga bullerexponera-
de kommer att kall as ef-
terhand.
Bullennätningar
Bull ermätni ngar kan behö-
vas, säger skyddsingenjör
Anders Lekander. Det är
viktigt att få klart för
sig hur pass hörselskad-
ligt buller man utsätts
för, fortsätter han.
Skottbull er får dock inte
Statshälsan mäta. För den-
na typ av bull er har FMV
ansvaret för mätni ngarna.
Anders anser att bull er-
mätningarna är en viktig
pusselbit i hörselvårds-
programmet.

Hörselskydd
Andra viktiga bitar i nör-
sel vårdsprogrammet är in-
formation ocn utbildning.
Genom användning av rätt
typ av hörselskydd kan
många bull erskador för-
nindras. I vissa fall kan
omplacering bli nödvändig,
menar företagsläkare Per
Lindegård. Individer med
"dunöron" måste ju undvika
buller så mycket som möj-
l igt.

Att lära sig leva med
nörsel handi kapp och att
informera om hur vi all a
kan underlätta för buller-
skadade är några typer av
utbildning som kan bli ak- '
tuell a. Om ni som hör bra
bara visste hur jobbigt
det kan vara när man hör
dåligt utbrister Hans Er-
landsson när vi diskuterar
denna tidningsartikel.

I kommande nummer av
MKG-tidningen ska Stats-
hälsan redovisa resultatet
från den hörsel undersök-
ni ng av truppoffi cerare
som nu pågår.
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PROFILEN
I detta nummer presenterar
vi två helt nya medarbeta-
re, Eva och Håkan.
I det soliga höstvädret

vandrade jag ned till Eva
i personalmatsalen för att
göra en intervj u med hen-
ne.
Vem är Eva S Alveheim?
J o, det är mil itärrestau-
rant "Hvitstjärnas" nya
kostchef.
Eva, 31 år, kommer närmast
från MLL.
- Eva, vad betyder nu MLL?
Jo det är förkortni ng för
Malmö läns landsting. Jag
j obbade där som platschef
för centralköket.
- Är det här Di n första
kontakt med Gotland?
Nej det är det inte berät-
tar Eva. Jag jobbade på
Hemse vårdcentral 82-86
och sedan har j ag vari t
både elev och förplägnads-
instruktör på flyglotta-
skolan i Bunge i fem år.
- Har Du hunnit med något
mer jobb.
Ja, jag har varit i USA i
en och England i två peri-
oder utöver vidareutbi ld-
ning i Göteborg där min
universitetsutbildning var
klar 1981.
- Hur kom det sig att Du
hamnade på Gotland?
Jag köpte ett litet hus i
Burs under Hemseperioden
så familjen ville gärna
hit och så fick jag nys på
detta vikari at. En utma-
ning så god som någon. Men
det är klart att har någon
en 3:a i Visby så vore det
bra!

Har Din barndomsdröm
gått i uppfyllelse?

9

Redan som 6-åring bestämde
jag mig för att bli något
inom branschen. Jag gillar
utmani ngar och här på MR
finns det gott om sådant.
Men med MR fina persona l
så har det gått väldigt
bra så här långt.
- Hur ser du framtiden an?
J ag vill gärna jobba med
människor, - vår viktigas-
te resurs. Arbetsmiljö,
service och omtanke om vå-
ra vpl och anställda gäs-
ter är lite av mina mål
som jag vill förverkliga.
- Du trivs tydligen i Ditt
jobb?
Jo det är det ingen tvekan
om. Det är roligt att ar-
beta på MKG.

Hans Erlandsson



HAkan Jansson
Byggnadschef fr 89-12-01
Håkan:
VARFÖR VILL DU ARBETA PÄ
GOTLAND OCH MKG?
- "Gotland, fosterö i Nor-

den! Gaml a bygd, du är
oss kär,
är v~rt hem, om än kring
jorden vikingslynnet vi-
da bär ••• "

- MKG erbjuder ett intres-
sant arbete som chef för
byggnadssekt vid FBE,
där flera olika typer av
byggobjekt genomförs.

VAD HAR DU SYSSLAT MED TI-
DIGARE?
- J ag har arbetat som

byggnadsentreprenör (6
år) i Stockholm vid ABV
(ingående i NCC) och
SIAS

- och har varit statlig
och Landstingskommunal
beställare (19 år) vid
Karolinska Sjukhuset i
Stockholm och Landsting-
et Kronoberg, Växjö.

- Arbetsuppgifterna har
varit skiftande men
främst planering, kalky-
lering, kostnadsstyr-
n ing, byggl edni ng, pro-
j ektl edni ng.

VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR DU
PÄ ARBETET VID FBE/BYSEKT
- Att p~gående omorganisa-

tion ska leda verksamhe-
ten framåt och att samt-
liga medarbetare ska
känna sig ti 11 freds med
sina arbetsuppgifter

- ett stimulerande OCh ut-
veck 1 ande samaroe te med
mina militära cnefer och
kollegorna inom bysekt
OCh myndigheten,

- som förhoppni ngsvi s le-
der ti 11 att j ag, komp-
letterat med mina tidig-
a re erfarenheter, löser
alagda arbetsuppgifter
p~ ett bra sätt ocn

- att byggnadssekt ska na
uppsatta mål med samma
goda resultat som tidig-
are.

HUR SER DIN FAMILJ UT?
- En fru som är gotl änds-

ka, vårdlärare och skol-
sköterska.

- Tre barn som är resp
25 år, flicka

stud i Lund
20 år, pojke

resoff i Halm-
stad/Eksjö I 12

14 år, flicka
högstadiet
Växjö

VAR BOR DU?
- I en fi skestuga i Ihre-

v iken. J ag 1 et ar efter
en permanentDostad till
de delar av familjen som
ska flytta hit.

VILKA INTRESSEN HAR DU?
- Matlagning, amatörfiske,

motion.

DIN LÄGGNING?

- Utåtriktad, positiv,
samarbetsvillig, oord-
ning på skrivbordet.

, ÖVRIGT?

- Jag är korthårig och vä-
ger 80 kg.
Nu får det räcka. Väl-
komna ti 11 byggnadssekt
för ömsesidig informa-
tion säger Håkan.

10



VAD
••AR o"PA

MKG ?•

GÅNG" ÖVRIGT INOM
pa Dyggnadss idan har all a
säkert märkt att arbetet
med den nya kasernen väs-
ter om exercishuset nu är
i full gäng.

Kasernen beräknas vara
färdig 09-01 1990.

Det skall Dl i plats för
180 sängar för beredskaps-
kompaniet.

Staketet är en annan
fräga av stort intresse
för alla anställda. Av
ekokonomt ska skäl har man
idag ej bestämt sig när
detta blir klart.

I

Arbetsmiljökommitten
jobbar närmast med "rök-
förbudet" .

Kommitten har beslutat
föreslä CMKG att rökförbud
införes i MKG lokaler
fr o m 1990-07-01.

CMKG har beordrat C
PersE att före 1989-12-01
inlämna en plan för genom-
förande av arbetsmiljökom-
mittens förslag.

VAD HÄNDER pA MKG UNDER NOV-DEC MANAD

"

11

0800-1000 Utb av civil personal
Brigch insp av 2. komp
Avtackning av 3.-5. komp
Lvkomp Lv 2 utryckning från KFö
Arbetstidsförkortning 4 tim (SFE-tjänst)
Hdel 3. komp utryckning
Gotland Grand National. Enduro på Tofta skjutfält.
CA prisutdelare.
Budget 90/91 klart i datorn

0930-1115 Ergotest för anställda
Hemvärnskurs E 4. Hvo 7002, 7016

11-01
Dag Kl Verksamhet

11-02
11-03

11-04

11-10

11-11
11-12

11-14
11-15
11-16

Hvo 7020.
1300-1600 CMKG inspektion av P 18 utom GU-Dat
0745-1630 Frägedag pä nollbasbudget 90/91. Tidsindelat per Haom

11-17
0800-1130 CMKG inspektion av MKGstab utom Hv/Friv
0930-1600 CMKG slutrangordning 90/91
0930-1115 Ergotest för anställda



Dag Kl

11-20--24
11-23 em
11-24

11-28
11-29
11-29 1150-
12-03
12-04--08
12-06 em
12-05 1315
12-08

12-09--10
12-13
12-14

12-15 0745
1030

V 951
12-19
12-21
12-21--
Dl-07

12-27-
01-13

Verksamhet

PAF lokal, ADB-system för personal, installeras vid MKG
Motionstävling NW. Fältskjutning pistol
Ergotest för anställda
FN-gutarnas kamratförening avhåller årsmöte kl 1830
Pansarinspektören inspekterar P 18
Rikshvch besöker Hemvärnsbefälets riksförbund (HBR)
Förevisningsövning vapenverkan Tofta. Anmälan 11-15
SKBR j ulmarknad
ArtOHS övn med GU-bat A 7
Motionstävling NW. Simning
Arbetsmiljökommitte smtr
MB O informerar om förbandsutvecklingsplan för MKG
FBU jul skjutning
FBU motorkurs Tingstäde
P 18 luciakaffe med prisutdelning
Förslagskommitten sammanträder
C Lv 2 info och jul kaffe
MKG julbön i Domkyrkan
Myndighetsinfo för all anställd personal
CMKG budgetdialogvecka med alla Haom
P 18 julbön i Domkyrkan
C A 7 info OCh julkaffe
p 18, Lv 2 övningsuppehåll

Övnuppehåll 23. komp

12
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KVALlTETSSÄKRING

,", .

...~'. '.:. t;.~...::;;:~:' . ,.

. ,

ALLA HAR ANSVAR FÖR KVALITETEN

Kvalitetssäkring?
Vi på Miloverkstaden tycker att Vl gor
ett bra jobb och att vi utför våra upp-
gifter enligt kundernas önskemål.

Bra kan bli bättre!
Men nu ska vi skärpa oss ytterligare
och bli riktigt vassa. Vi ska noggrannt
följa arbetsbeställning, notera vad vi
gör och utföra kontroller på föreskri-
vet sätt.

Regelverk
Regler och anvisningar för kvalitets-
säkring vid Miloverkstaden har sam-
manställts i d s k verkstadsvisa anvis-
ningarna.



Försvarsindustrin använder d s k NATO-
normerna (AQAP), vilka motsvarar den -
nya svenska standarden 55-I50:9000.

Vid tillverkning av och underhåll på
komplicerade produkter, där kontroll
och provning krävs under arbetets
gång, tillämpas

AQAP-4

Huvudkrav på kvalitetssäkringssystem ~ AOAP-4:

* Dokumenterat kontrollsystem
* Periodisk revision av kvalitetssystemet
* Kvalitetsprogram för aktuell produkt
* Kvalitessäkring av köpt produkt·
* Arbets- och kontrollinstruktion
* Övervakning av mätdon
* Dokumentation av provnings- och kontrollresultat

14
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VAD SKER NU? . ~R~YS?2C1Fl~
KMTION.

* Kundrepresentanter och all
verkstadspersonal informeras
om verkstadens kvalitetssäk-
ringssystem - dess mäl, krav
och möjligheter.

.,,--.-
..---•....
____ --"t

* Instruktion/arbetsbeskrivning granskas

* Kontrollprogram med dokument anpassas

* Mätdon märks, registreras och kalibreras

* Kvalitetssystemet revideras

DELMÄL
* FMV certifikat

DU
.~.:..... - ...."

15 >:oEiiJ

SlUTMAl
* Ett väl fungerande

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM

E
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Det är ~er än angeläget att inskärpa betydelsen
a~ kvalItetsmedvetande hos alla. Målsättningen
maste vara, att alla uppgifter utförs fackm~ssigt.

LO:s ordförande Stig Malm:

- För det första är kvalitet ett av de
främsta konkurrensmedlen för Sve-
rige som nation. Det gäller inte bara
för våra exportföretag. Det gäller i
lika hög grad för hemmamarknads-
industrin och för den offentliga sek-
torn, som ju verksamt bidrar till ex-
portframgångarna ..
- För det andra kan kvalitet i pro-
duktionen bidra till en ivid mening
förbättrad arbetsmiljö. Resultatet
blir ofta intressantare arbetsuppgif-
ter och mindre påfrestningar såväl
fysiskt som psykiskt.
- För det tredje är jag övertygad
om att ett utvecklat kvalitetsmedve-
tande hos varje medborgare innebär

. ett bättre - mänskligare - samhäl-
le. Kort sagt högre livskvalitet.

Kvalitet är inte bara mått och
toleranser, utan allt som påver-
kar kundens uppfattning om det,
vi gör. Det kan vara vårt sätt
att bemöta kunden i telefon el-
ler vårt sätt att hantera klago-
mål.

Kuriosa
Vid den förberedande inventeringen
inför kalibrering av mätdon, inst-
rument m m visade det sig att bara
ca 20 % eller 150 av 650 verktyg
höll måttet.

Vid Miloverkstaden ska VI full-
göra våra uppgifter i rätt tid
och till rätt pris samt med
rätt kvalitet.

16
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Nyheter inom materielområdet

på Gotska sandön genomförs försök med civilt
terränggående fordon. Fordonet skall eventuellt
ersätta befintlig pltgb 903.

Nytt stridvangstransportekipage för att lösa Vägverkets
krav avseende axel och boggi tryck.
Totalvikt 90 ton, Maxlast 60 ton, Längd 19 m.

17



VI GRATULERAR

60 oar

översköterska Brita Sundström
60 år den 20. november.
Jobbar i huvudsak som sjuksköterska
men handlägger också administrativa
ärenden och budget vid sjukhuset.

50 oar

Pjäsreparatör Karl Ekman
50 år den 27. november.
Började vid Verkstadsenheten
1966 som smed men jobbar numera
som pjäsreparatör.



ANNONSER.

TILL SALU

Fönster, dubbel kopplade,
olika storlekar, dörrar
även spegeldörr.
Spis "el"
Tfn 95362

MÄRTEN GÄS
11
Tf

Till salu: Gås
Slaktad, plockad, urtagen
vikt 4-6 kg
Pri s: 55:- kg
Ej urtagen: 50:-/kg

Jag har givits möjligheten
att sälja ett stort antal
nyslaktade gäss. Jag ord-
nar transport till Visby
helgen 11-04--05 enl över-
enskommelse Jungmansgatan
514. Ring snarast till mig
och beställ via telefon
5162 eller hem 18758. Du
kan också sända mig en
lapp med namn och telnr så
ringer jag Dig.
Äke Gansvik
6. komp

19

EFTERLYSES

Svenska försvarsväsendets
rulla årgångarne:
1947
1962
1971
1972
1981
1984
1985 och följande årgångar
Dessa årgångar saknas i
vårt förbandsmuseibiblio-
tek/helst då de tunnare
exempl aren) .

Dessutom saknar vi av
(Svensk) Artill eri Tid-
skrift årgångarne
1876
1920 (= 49 årg).
Adressen till oss är:
Förbandsmuseet
Wisborgssl'ått
621 86 VISBY
Tfn: 0498/95597

95598
på museets vägnar
Sven-Arne Wighammar
Museiföreståndare



MEDDELANDEN

INFO FRÄNMILITÄRRESTAURANGEN

Då Ni gästar personalmat-
salen till middag, medtag
matkupong. Vi nar ingen
betJanlng och kan alltså
inte ta emot kontanter.
Äta på kredit är inte
till åtet.
Välkomna

Stort tack ti 11 Idrotts-
avd, MR m fl som arrange-
rade den stora Soldat-
provsdagen 19. september.
Vägvalet - maten - vädret
- allt var perfekt ordnat.
En fantastisk dag.

rv1ärtaWell nagen
Civilanställda Grp 1/
enmilen.

När GYMPING 'I

OnsdagarTorsdagarPlats:
klkl 1030

1500

LILLA GYMNASTIKSALEN
20
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ARBETSFÖRDELNING M M
•• o

INOM FORMANSAVDELNINGEN
Det har blivit snedbelastning av arbetsuppgifter inom Förmansavdelningen och
en mindre omfördelning kommer därför att göras fr o m 10-01.
I princip skall varje assistent svara för samtliga förmånshändelser inom den eg-
na personnrgruppen. Här innefattas t ex förmäner till reservare, uppdragstagare
OCh frivilligtjänstgörande. Även sjukredovisning.

•• oFORMANSGRUPP 1
Elisabeth Havdelin (Tfn 5368)
svarar för anställda med udda pnr t o m -51 samt vplförmåner (VAS) Liv.-3. komp
Rita Jansson (Tfn 5369)
svarar för anställda med jämna pnr t o m -52 samt vplförmaner (VAS) 4.-6. komp

FÖRMÅNSGRUPP 2
Jennie Pettersson (Tfn 5371)
svarar for anstallda med udda pnr 53-69 samt vplfönnaner (VAS) A 7.
Anneli Gudinge (Tfn 5370)
svarar for anställda med jämna pnr 54-68 samt vplförmaner (VAS) Lv 2.
Gruppen svarar även för förmåner till tillsyningsmän.

FÖRMÅNSGRUPP 3
Ulla-Britt Tammergård (Tfn 5367
svarar far anställda med pnr fr o m 70 samt FBE och VE. Intresseavdrag.

•


