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ANSIKTSLYFTNINGEN
AV MKG-NYTf.
MKG har anskaffat en per-
sondator och installerat ett
XEROX VENTURA PUB-
LISHER program för att på
ett enkelt sätt kunna ta fram
bättre tryckunderlag till de
trycksaker som produceras
vidMKG.
Med detta program kan man
på dataskärmen klippa och
klistra ihop artiklar, göra rub-
riker feta m m.
Artiklar till MKG-NYTT
skrivs in i dator efter hand
som de kommer in till redak-
tionen av INGER GOT-
FRIDSSON som också sva-
rar för att texten blir korrek-
turläst.

Många artiklar görs av redak-
tören och ansvarige utgiva-
ren HANS ERLANDSSON
som också samordnar att fo-
ton tas där det händer något.
THORE SVENSSON är fo-
tograf och ser till att få fram
foton. Sist i raden för att få till
tidningen är STEFAN LYT-
HOLM som trycker och redi-
gerar MKG-NYTT.
Sänd in artiklar, annonser el-
ler vad ni vill ha tryckt i tid-
ningen, innan manusstoppet
den 15 så får redaktionen
längre tid på sig att skriva,
och ta fram bilder m m.

DEM ELEK,.ROM.SKA
REYOLU,..OMEM -
LAMC,. BOR,.A OCH MÄRA.
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RIKSBATAL.ION

Vad är det?
Kanske hör gemene man inte
talas om denna så ofta. Men
det är en styrka som alltid
finns avdelad och som på ÖB
order skall kunna insättas var
som helst i Sverige för insats
mot och vid incidenter eller
såsom säkerhetspolitisk
markering.
I mitten av januari var perso-
nal ur militärbefälhavarens
stab i Bergslagen, MB B, här
för samråd och planläggning.
Resultatet har vi sett och följt
idag den 16 februari.
Tidigt i gryningen ger vi oss
iväg till F13 Got stabshus. Vi
vet då att MB B i går kväll kl
2000 larmade I 13/Fo 53 riks-
bataljon som med delar be-
fann sig ute på olika kompa-
niövningar. D v s samma tid
som de flesta av oss i TV följ-
de regeringens fall eller må-
hända gjorde de sista fruktlö-
sa försöken att hitta några
hittils glömda avdrag i dekla-
rationen.
Larmet innebar i korthet att
"Riksbataljonen övar flyg-
transport och understöd av
MKG".
Bataljonen lämnade snabbt
skogarna i Dalarna och begav
sig till kasernen där oriente-
ring och ett par timmars vila
gavs innan reveljen gick kl
0320 för frukost och trans-
port till Rommehed för en

flygtur med Tp 84 (Herkules)
till Gotland.
Kl 0610 är riksbatch, mj Lars-
son I 13 med ledningsresur-
ser på plats i F13 Got stabs-
byggnad och chefen för aktu-
ell stridsgrupp ger order för
verksamheten som i stort
gick ut på;
-genomsök terrängen
-avdela en plut rör ingripan-
de enligt IKFN
-beredd lösa stridsuppgift
Efter en stunds förberedelser
och samråd mellan strids-
gruppch och mellan företrä-
dare för olika tjänstegrenar
var batch redo för att ställa
vissa frågor och önskemål.
Han får veta att han dispone-
rar fordon, kpbilar och lastbi-
lar samt några pbilar, amför-
råd, kartor mm för den fort-
satta verksamheten. Han får
också veta att främmande
verksamhet ägt rum på Tofta
skjutfält kl 0528.
Beredduppgiften närmar sig!
MKG markop, Peter Molin,
klarar ut att det är han som
leder, och ingen annan, den
kommande stridsskjutningen
med skarp ammunition. Han
gör det lugnt och sakligt utan
ett enda papper! Från kl 0800
väntar utöver batch repre-
sentanter från MB B och
MKG spänt på att de två Her-
culesplanen skall landa.
Kl 0812 landar det första pla-
net och 26 min senare det

andra planet. Planen taxar in
på plattan vid Norra Banän-
dan. Truppen kommer
snabbt ut och tar sig omgåen-
de in i den betäckta terräng-
en. De fem första som kom-
mer kånkande på sin rygg-
säck och övrig utrustning får
snabbt order att gå ut som
poster i en halvcirkel runt de
övriga "dalkarlarna".
Förbandschefen, mj CAR-
LE, hälsade sina trupper med
ett kärnfullt" välkommen till
Paradisön Gotland". Han
klarade tydligt och raskt ut att
det var han som var truppfö-
rande chef och efter sedvan-
lig orientering och order-
verksamhet så satte dalkar-
larna igång med att genomsö-
ka terrängen efter "obehöri-
ga".F13 Gotlands hundar
blev ett välkommet tillskott
för att lösa den första uppgif-
ten att omhänderta ett oiden-
tifierat flygplan som landat
med en civil person och en
uniformsklädd soldat. Om-
händertagandet gjordes helt
enligt IKFN bestämmelser.
Här gjorde närskyddspluton-
chefen en fin insats och upp-
giften löstes. Nu började det
bli hög tid för beredduppgif-
ten och något försenade så
påbörjades förflyttningen till
skjutfältet. Med hjälp av de
av P18 framkörda 11 kp-bil-
arna och ett antal last-och
pbilar var styrkan snart vid



4 MKG-NYTT LEDARSIDAN

Burskurvan där lt'Örjan Palje
hade fixat till en bra lunch på
ett fint sätt.
Stridsskjutning på gotländsk
mark följde därpå från Burs i
västlig riktning mot rälsmål-
banan. I sambandshandling-
arna framgick att en got-
ländsk granatkastare var-
grupperad och beredd att un-
derstödja anfallet och detta
lyckades man fixa till genom
riktiga order och komman-
don även om man inte hann
få personkontakt man mot
man utan endast i etern.
Men så skall ju också under-
stödet fungera.
Nu började klockan bli myck-
et och riksbatchefen beor-
drades att inställa sig vid

kruttornet i Visby kl 1430 för
ytterligare uppgifter.
Nu blev det en scenföränd-
ring! Ut från tornet kommer

o • ••.tva pampiga vapnare som
korthugget hälsar välkom-
men och ber gästerna följa
dem till "Biirgermeis ter
"Gert van der Brinke som tar
emot inne i sin sal i Clematis-
huset.
Borden står dukade med me-
deltida trätalIrikar, kniv och
linneduk. Bröd och ost bjöds
i rikligt mått och serverades
av undersköna krogpigor.
Allt skjöldes ner av öl serve-
rat i krus miÄ. Lönnkrogens
ägarinna, Yvonne Karlsson,
förklarade varför det inte var
gaffel framlagd. Det är helt
enkelt så att gaffel att äta med

hade man ännu inte kommit
på vid tidpunkten för Valde-
mar Atterdags landstigning
på ön. Kniv hade varje Visby-
bo med sig förr i tiden men
för gästernas skull var det da-
gen till ära framlagt en rejäl
sådan till var och en.
Efter undfägnad föredrog
biirgermeister sina bekym-
mer med anledning avatt
Valdemar landstigit på ön
och att sannolikt striderna
gått dåligt för gotlänningar-
na.
Hoburgs sätting skulle nog
inte hinna fram i tid och det
var oklart var den norra sät-
tingen höll hus. Någon rörlig
reserv hade man inte och lä-
get var oroande för borgarna
inne i Visby!
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Vilken hjälp kunde man på-
räkna från dalkarlarna?
Nu var stämmningen förtätad
och på medeltida karta sked-
de en rask planläggning var-
vid framkom att Leksands
komp skulle insättas i passen
mellan myrarna och Väster-
dals komp skulle skydda far-
tygen i hamnen. Gagnefs
komp och Orsa komp skulle
som rörlig reserv sättas in i
Valdemars flank. Orsa komp
hade dock inte lovat något
bestämt!
En orolig Burgermeister frå-
gade om det skulle ta lång tid
att gruppera sigmen blev lug-
nad av riksbatch som sa sig ha
goda hästar så det skulle gå
fort även om hästarna hans
"larvade" sig ibland!
Ett krav hade dock riksbatch
och det var att hans nu hung-
riga mannar som inte sett en
säng på 10 dagar skulle bli
rikligt undfägnade och väl
mottagna. Det kunde Bur-
germeister lätt lova och pi-
gorna som om somrarna bru-
kar löga stans soldater i stora
kar ute på Strandgatan under
medeltidsveckan fick något
förväntansfullt i blicken.
Ja så slutade den kulturella
delen och så drog luftop, mj
Roy Hansson, några jämfö-
relser med hur vi idag försva-
rar vår medeltida stad. Men
det är en annan historia.
CMKG med flera överräckte
några gåvor varvid framkom
att Sven-Åke Jansson full-

gjort del av sin grundutbild-
ning på just I 13.
Riksbatch sa att det kände
han till men tyckte att det
skulle man tala tyst om!!
Innan planen lyfte med dal-
karlarna så frågade jag vpl
Torbjörn Lagger i Västerdals
komp när han fått veta att han
plötsligt skulle flyga till Got-
land.
Han berättade att han gått
vakt kvällen innan och att han
kl 2100 blivit beordrad att
packa för Gotland. Någon
längre sömn blev det inte tal
om men det pirrade lite för
han hade aldrig flugit förut i
sitt liv.Men det gick utan pro-
blem och så fort han kom av
planet här så blev han utsedd
som post, dvs han fick gå
"vakt" igen! Han berättar att
samtliga tyckte att det var ett
häftigt slut på denna 10 da-
garsövning som han och
kompisarna nu varit ute på-
men att det skulle bli skönt
att träffa flickan i kväll och få
sova ut.

Hans Erlandsson
Clnfo

Redaktörens anmärkning:
IKFN = Försvarsmaktens in-
gripanden vid kränkningar av
Sveriges territorium under
fred och neutralitet m m.

STIPENDIUM TILL
"ÅRETS
IDROTTSFÖRENING"

Gotlands Idrottsförbund har
beslutat tilldela P 18 IK Spar-
banken ALF A:s stipendium
till "Årets Idrottsförening"
1989.

Vi vill framföra våra gratula-
tioner till utmärkelsen och
samtidigt rikta ett tack för den
stora och breda verksamhet
som föreningen bedriver.

I statuterna för stipendiet
finns angivet "att förening som
erhållit stipendiet skall använ-
da detta till någon form av
uppmuntringspris för ledare
eller aktiva som under året bi-
dragit till att föreningen tillde-
lats stipendiet", vilket vi för
kännedom vill påminna om.

Stipendiet, som är på 3.000
kronor jämte diplom, kommer
att utdelas vid Gotlands Id-
rottsförbunds årsmöte lördag
den 31 mars kl 13.00 på Hotel
Snäck i Visby.

Med vänlig hälsning
GOTLANDS IDROTTS-
FÖRBUND
Thorsten Palmquist
Kanslichef
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S.IÖBEVAKNINGSRIKSDAGEN

Tillhör du de som tyckte att
det var många flottister och
övriga okända här på MKG
30.jan-1. febr eller visste du
att det var något så celebert
som besökare på Sjöbevak-
ningsriksdagen.
Varför har vi då något så ex-
klusivt?
Du känner kanske till att Sjö-
bevakningscentralen Got-
land är en av sex centraler i
Sverige. Så en gång om året
träffas vi som är berörda av
den verksamheten på ett el-
ler annat sätt.
Den första riksdagen som
hölls var också här i Visby och
det var 1984 och nu har det
gått varvet runt och det var
åter MKG:s tur att stå som
värd.
Att det är populärt att kom-
ma till Gotland förstod vi
ganska snart när vi sänt ut in-
bjudan och anmälningarna
började rasa in. I vanliga fall
brukar vi vara ca 60 deltagare
men i år blev vi ca 95 stycken.
Vilka är vi då som deltar? Jo
allt från representant från
OB, representanter från
Chefen för Marinen, Försva-

rets Materielverk, varje Mili-
tärområdesstab, Kustflottan,
Kustbevakningen, tekniker
som gör underhåll och instal-
lationer av vår utrustning
samt sjöbevakningsassisten-
ter från varje sjöbevaknings-
central. Vi hade även inbjudit
representanter från industri-
erna Bofors och Telub som
levererar materiel till oss.
CMKG öppnade riksdagen
med att hälsa samtliga delta-
gare välkomna och höll ett
anförande om varför Got-
land är värt att försvara. I öv-
rigt hoppades han på att årets
riksdag skulle gå från tal till
handling så vi kan skönja re-
sultat.
Ja, vad diskuterades det då
när vi samlas från så skilda
nivåer? Naturligtvis får vi
som jobbar operativt i det he-
la, lyssna till de som sitter
högre upp hierarkin, vilka
krav de har och vad de vill ha
ut av sjöbevakningen. Vi får
också reda på vad som är på
gång med nyaanskaffningar
och utveckling av befintlig
materiel och tyvärr även
ibland indragningar.

Eftersom ÖB prioriterar be-
vakning högre i vissa områ-
den så skiljer sig verksamhe-
ten liten från central till cen-
tral och det är roligt och nyt-
tigt för oss som jobbar opera-
tivt att få jämföra hur vi utför
de uppgifter vi fått oss ålagda.
Här på Gotland har vi under
det senaste halvåret haft
provverksamhet med FFK
Frivilliga flygkåren, som du
kan läsa om på annan plats i
MKG-NYTT. Det är erfa-
renheter som vi kan sprida till
de andra centralerna. En stor
behållning aven sådan här
riksdag är naturligtvis att
man får träffa många av de
människor man ofta talar
med i telefon och på radio.
Det är ju alltid lättare att talas
vid när man vet hur den ser ut
som sitter i andra ändan av
telefonledningen.
Nu satt vi inte bara och disku-
terade hela dagarna utan vi
tog oss tid till lite trevlig sam-
varo också, även om det blev
på kvällstid delvis. Bofors
och Telub bjöd, som brukligt,
alla deltagarna på middag,
vilken vi inmundigade i Mili-
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och Telub bjöd, som brukligt,
alla deltagarna på middag,
vilken vi inmundigade i Mili-
tärrestaurangen. Husmor ha-
de komponerat ihop en got-
landsmeny som verkligen
uppskattades av alla. Ett an-
nat uppskattat inslag var det
som Officerskören stod för,
det var faktiskt så man kunde
känna sig stolt över att vi har
en så duktig sångarskara och
repetoraren var precis den
rätta för denna kväll. Flera
sjöofficerare blev mycket
rörda när kören sjöng Evert
Taubes: Vals på Mysingen.
Ett stort TACK till officer-
skören för sången.
Efter grupparbeten och re-
dovisning av desamma på
torsdagen så blev vi bussade
ner i stan för att äta lunch på
Gutekällaren.
Det har blivit lite av tradition
att kommunen på orten där
riksdagen hålls, bjuder på
lunch, så även detta år. Med
mätta magar styrde vi sedan
stegen till Almedalen där vi
påbörjade en guidetur ledd
av Peter Bäärnhielm. En tur
som även den var mycket
uppskattad, många av delta-
garna hade ju besökt Visby
förut men inte kommit myck-
et längre än till hamnen så nu
fick de en portion kultur
också.
Allt trevligt har ju ett slut, så
även denna riksdag.
Eftersom CMKG öppnade
riksdagen fick han även av-
sluta den och vår förhopp-
ning är att hans önskan om att
få skönja resul tat ska gå i upp-
fyllelse.
Nästa år bär det av till Karls-
krona för nya diskussioner
och nya resultat.

Ingrid Gothäll
"Riksdagssekreterare"
Sjöbevakningsassisten t

SKATT PÅ
FÄLTTRAKTAMETEN

I bilaga till TM 339/89 har in-
formation lämnats om ändra-
de beskattningsregler för an-
vändande av egen bil i tjäns-
ten samt för traktemente un-
der s k endagsförrättning.
Enligt meddelande från FCF
(90-02-06) skall även fälttrak-
tamente beskattas enligt sam-
ma grunder som för trakta-
mente under endagsförrätt-
ning.
Vid MKG finns lokalt avtal
som medger att fälttraktmen-
te kan utgå under endagsöv-
ningar som bedrivs utanför
tjänstgöringszon under längre
tid än åtta timmar (se KE info
nr 8/1986-07-01).
Sådana traktamenten skall så-
ledes betraktas som lön
(motsv) och kommer att in-
rapporte!:as på särskild löne-
art F/SLOR.
Däremot är inte fälttrakta-
menten under flerdygnsöv-
ningar (t e under fbd) beskatt-
ningsbara.
Rapportering i lönesystemet
sker med beräkningsunderla-
gen (BIT) som underlag.

Rolf Hansson
CFA

ARBETSMARKNADS-
DAGAR IEXHUSET
Arbetsförmedlingen gör i år
en seriös satsning för våra vpl
02-23 och 03-08.
Det ser ut att bli den klart
största satsningen genom
åren.
Säveskolan och andra arbets-
förmedlingens kunder kom-
mer till Exhuset.
Det blir en fin uppskyltning så
att utomstående kan "hitta
rätt".
Tidningarna och radion kom-
mer att berätta om dagarna
som benämns "Jobbmässa".
Det har satsats stort för att få
hit så många företag som möj-
ligt. Af-chefen Owe Hag-
ström håller i trådarna.

Ove Pettersson

FRISKARE
STÄDERSKOR MED
STYRKETRÄNING
Halverad sjukfrånvaro - tack
vare styrketräning.
Det blev verklighet i Arvika,
där Kommunhälsan lät nio
skolstäderskor under ett år
lyfta skrot på arbetstid.
Träningen skedde på arbets-
tid, en timme två gånger i
veckan.
Efter ett års styrketräning -
mellan april 1988 och april
1989 - hade sjukfrånvaron
minskat från 255 till 100dagar
jämfört med året dessförin-
nan.
- De höftbesvär jag haft de
senaste åren har försvunnit,
säger Kerstin Sundberg som
städat på Esplanadskolan i 22
år, till SAF-tidningen.
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FÖRSÖKSVERKSAMHET MED FRIVILLIGA FLYGKÅREN

Frivilliga flygkåren, FFK, på
Gotland har under en försök-
speriod 1989 utfört flygupp-
drag för MKG.
Gotland är unikt vad gäller
FFK kontra Gotlands Fk
(flygklubb). Vi är alltså en
FFK länsflygavdelning och
en flygklubb. Detta har ju un-
derlättat fördelning av flygtid
mellan olika förare som vi
tror känts som rättvis.
För Lv2, där målgångvarit de
dominerande uppdragen, har
vi flugit ca 170 timmar sedan
1989-03-14.
För sjöbevakningscentralen
på MKG började vi flyga
1989-07-10 och har utfört
uppdrag 1-3 ggr i veckan om
1,5-3,5 timmar per pass.
Uppdragen har varit att iden-
tifiera och fotografera fartyg
runt Gotlands kuster.

Två man besättning,
överlevndsd räkter
Normalt utförs uppdragen
med två mans besättning, för-
are och spanare, där spana-
ren sköter radio, kamera och
identifiering. I vissa fall med-
följer någon av assistenterna
på sjöbevakningen som f n
genomgår utbildning till spa-
nare för att kunna ingå i be-
sättningen vid behov.
Förutom kamera är besätt-
ningen utrustad med kikare,
överlevnadsdräkter, flytvä-
star och livflotte.
Överlevnadsdräkterna är av
typ torrdräkt som isolerar
mot kyla under fem timmar i
vattnet.

Identifiering på låg
höjd
För uppdragen gäller att dub-
belriktad radioförbindelse
alltid skall vara upprättad
samt att flygplnet skall vara
radarövervakat från land.

Väderbetingelserna är moln-
undersida lägst 300 meter,
sikt 5 km och max sjöhävning
3 meter.
Radiosamverkan sker enligt
militär signaleringsmetod B,
stridsledning.
Flygplanet går normalt på
300 meters höjd mellan iden-
tifieringar. Efter optisk kon-
takt med målet, före identifi-
ering, meddelar flygplanet:
"Jag sjunker för identifi-
ering". Vid denna manöver är
det normalt att flygplanet är
på så låg höjd att radarkon-
takten förloras, varför sjöbe-
vakningscentralen ger kurs
och distans till nästa mål in-
nan flygplanet sjunker.

Omfattande
flygsäkerhetsårgärder
FFK har det operativa ansva-
ret för flygningen och att flyg-
ningen genomförs inom ra-
men för luftfartsinspektio-
nens bestämmelser och
FFK:s säkerhetsföreskrifter
varvid gruppchefen svarar för
att avdelad pilot har:
- tillstånd för avsedd flygning
- tillstånd att flyga i restrik-
tionsområde (Norra Got-
land)
- erforderlig utbildning
- erforderlig utrustning
Därtill kommer att sjöbevak-
ningen har följande åliggan-
den för flygsäkerheten bl a:
- att beställa flygräddnings-
helikopter
- avlyssna tornfrekvensen el-
ler på annat sätt få vetskp om
att flygplanet har startat
- tillse att flygplnets läge kon-
tinuerligt följs upp från start
till landning
- orientera om och ev stoppa
skjutningar i området
- att lämna flygplanet läges-
bestämning, väderuppgifter,
flygtidsuppgifter m m

- lämna information om an-
nat flyg i området till flygpla-
net samt
- att vid inträffat haveri biträ-
da vid ledning av rädd-
ningstjäns ten.
Flygövningarna, för detta är
ren övning för FFK, har bi-
dragit till att de gotländska
flygarna har fått en värdefull
flygträning och samtidigt bi-
dragit med en insats som Lv 2
och MKG hittills varit nöjda
med.
Flygtiden för sjöbevaknings-
centralen uppgår vid januari
månads utgång till ca 135tim-
mar och det är vår förhopp-
ning att vi framöver får förny-
at förtroende av MKG så att
vi även i fortsättningen kan
hålla en hög förarstandard
och en hyfsad ekonomi i både
FFK och Gotlands flygklubb.

VB-utbildning
Den 13. och 14. februari ge-
nomfördes VB-utbildning
vid MKG. Jag fick då möjlig-
het att torgföra flygkåren in-
för en lyhörd skara VB-per-
sonal.
Det är verkligen trevligt och
bra att vi fått igång detta fina
samarbete med MKG.
Vi inom FFK känner att vi på
detta sätt gör en insats.

"Putte" Åman

CSjöop anm:
Mj Lars Ellebring, chef sjö-
operativa avdelningen
MKGstab:
- Vi ser Frivilliga flygkåren på
GOTLAND som ett effektivt
och bra komplement till de
övriga resurser som dagligen
hjälper oss på MKG att sjö-
bevaka havet runt GOT-
LAND.
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Christer Olofsson ME/PLAN

Redaktören besöker mj
Christer Olofsson på ME och
ber honom berätta lite om sig
själv.

Jag är född och uppvuxen i
Linköping för 38 år sedan.
Från 2 års ålder flyttade fa-
miljen in i en tjänstebostad på
F 3 Malmen, (numera ned-
lagt) så att det blev flygvapnet
som jag skulle hamna i var väl
inte så konstigt. Till flygvap-
net och då F 5 i Ljungbyhed
kom jag 1969 som befälselev.
Det var inom stril (stridsled-
ning och luftbevakning) jag
utbildade mig. Efter 2 år var
så skolorna klara och man
skulle ut på förband. Vi var 5
st som hamnade på F 3 i NOff-
köping, en av oss skulle till
Gotland.
Alla vägrade förstås, Gotland
det lät oroväckande långt
bort.
Men eftersom jag ändå hade
anknytning till Gotland (min
far är gotlänning. Han börja-
de på I 18 och sedan gick han
över till Fv) tyckte man att jag
skulle ut till Gotland.
Jag hamnade på en radaran-
läggning och det har jag ald-
rig ångrat, fast det var ett rent
helsike att förstå vad gotlän-
ningarna sa. Det var rena gre-

kiskan stundtals. När jag inte
förstod efter att ha ursäktat
mig 3 ggr så nickade jag bara
och mumlade något ohör-
bart.
Jag är alltså "långvägare" som
det kallas och har fått chan-
sen att studera vidare inom
försvaret och det tycker jag
har varit mycket positivt. Jag
har passerat alla stadier från
korpralskola till högre inten-
dentkursen, och det har varit
mycket lärorikt.
Från 77-85 har det varit åter-
kommande gotlandsperioder
med dessemellan fastlands-
tjänstgöring och skolor. En
trevlig och lärorik period var
l-års tjänstgöring i SINAI-
öknen på FN-bat 64 M och 66
M. Det är något man kan re-
kommendera, det är nyttigt
och lärorikt att få känna and-
ra kulturer mer eller mindre
på deras villkor. Under det
året i FN-tjänst passade jag
på att köpa en motorcykel vil-
kenjag körde hem från Sinai-
öknen till Linköping. Det var
en härlig strapats.
Andra grejer jag upplevt som
etsats sig fast i minnet är seg-
ling från Göteborg till Me-
delhavet över Biscaya. Det är
oförglömligt.
Men nu tillbaka till verklig-
heten. Hur känner jag det att
komma till MKG och ME
då? Jo mycket bra, jag lärde
känna' MKG som Chef för F
13 Got 84-85 och redan då
tyckte jag att det verkade vara
en bra arbetsplats med trevli-
ga människor. Det besanna-
des även när jag kom hit till
ME, det var ett välkomnande
som jag aldrig fått tidigare
och jag kände att jag skulle
trivas här. Efter ett antal må-
nader kan jag fortfarande
konstatera att det här
känns mycket bra för mig. Jag
har hunnit ut bland de flesta
ME-arbetsplatser och det
som slår mig är att det är
mycket trevlig personal och

ordning och reda på det mes-
ta. Jag ser fram mot en för-
hoppningsvis inte allt för kort
tid här. Jag måste tillägga att
även övrig personal utanför
ME har gett mig ett positivt
intryck. Aven om dom kan-
ske undrar hur en flygare kan
platsa här.
Att jag sökte Högre Intutb,
berodde på att jag tyckte mig
sakna något i min tidigare ut-
bildning. Att utbildas till
krigsförbandschef innebär
inte att man blir utbildad till
att vara företagschef i fred.
Företagsledareutb i fred var
verkligen bra på FörvS med
inslag av företagsekonomi,
juridik, företagsadministra-
tion. Det har jag aldrig ång-
rat, jag tycker verkligen jag
har nytta av det både i arbetet
och privat.
Min sociala situation är den
att jag var sambo från 80 till
dec 89 då jag snabbgifte mig
både tack vare kärlek och den
nya lagen om änkepension.
Jag har tre barn, 2 sorkar 9
och 6 år och en töis på 16 mån
(tredje gången gilt). Jag har
haft hus på Oster i Visby se-
dan 80 och har alltså pendlat
mer eller mindre i 10 år (för-
utom när jag var chef för F 13
Got 1 år).
Mina fritidsintressen är bar-
nen naturligtvis men också
idrott, då speciellt löpning
och skidåkning. Men p g a
diskbråck har jag nu inte kun-
nat idrotta på ett år och det
har känts jobbigt. Men jag
hoppas kunna komma igen
till Göteborgsvarvet i maj. I
övrigt är det trädgården på
sommaren med växthus som
tar en del tid. För att inte tala
om Gotlands natur och bad
som jag njuter av mycket på
sommaren.
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RÖKFRI
ARBETSMILJÖ
En mycket viktig del i förbe-
redelsearbetet för att uppnå
en rökfri arbetsmiljö är saklig
information om PASSIV
RÖKNING.
Den enhet (komp, sekt, avd
m m) som Du tillhör beställer
sådan information enklast
genom att ta direkt kontakt
med Statshälsan (tfn 17320)

Eva-Lisa Wittberg eller An-
ders Lekander. Den tid som
åtgår är ca en timme. Tveka
inte, beställ tid redan nu!

I kursavgiften ingår kursbo-
ken "Fimpa för gott" av Ture
Arvidsson.
Anmäl Dig senast 9 mars till
* Statshälsan tfn 17320 (Eva-
Lisa) eller
* HSF exp tfn 95552

RÖKSLUTARSTÖO
Du som vill sluta röka och
behöver hjälp och stöd är väl-
kommen med ivår rökslutar-
grupp som startar i slutet av
februari.

Sjukhuset MKG - Statshälsan
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HÖRSELN BÄTIRE, FAST SÄMRE
I

Statshälsans undersökning av
hörseln hos yrkesofficerarna
på A 7, Lv 2 och P 18 visar att
hörselläget blivit bättre på
förbanden, men att ett antal
individer fått försämrad hör-
sel. Dessa motsägelsefulla re-
sultat kan kräva sin förkla-
nng.
På senare år har en betydan-
de föryngring skett av officer-
skåren på A7, Lv 2 och P 18.
~ånga äldre med svårare
hörselskador har övergått till
annan tjänst, eller har pensio-
nerats. Samtidigt har en hel
del yngre officerare tillkom-
mit, och deras hörsel är över-
lag god. Föryngringen har så-
ledes gjort att antalet office-
rare med hörselskador har
minskat. Hörselläget har bli-
vit bättre.
Av de ca 100 personer som
var med iStatshälsans hörsel-
undersökning både 1986/87
och 1989, har ett 30-tal sämre
mätvärden nu än då. I de fles-
ta fallen är försämringarna
små, och kanske inte ens sä-
kra, men tendensen är ändå
oroande.
Diagrammet visar en sam-
manställning över hörsellä-
get bland officerarna på A 7,
Lv 2 och P 18 1989 i jämförel-
se med 86/87. Personalen har
delats upp i de som är under
respektive över 40 år. Hör-
selnedsättningarna har klas-
sats i tre grupper; lätt, me-
delsvår och svår hörselned-
sättning. Lätt hörselnedsätt-
ning märker man normalt in-
te mycket av, medan svår hör-
selnedsättning ofta innebär
påtagliga problem. Förutom
att man hör dåligt kan det fö-
rekomma susningar eller
ringningar i örat som är
mycket påfrestande.
Om man jämför de tre för-
banden finner man att office-
rarna på Lv 2 har den bästa

hörseln, medan A 7 och P 18
ligger sämre till. Fram för allt
på P 18 har många av de yngre
officerarna begynnande hör-
selnedsättningar, vilket na-
turligtvis inte alls är bra.
Noggrann användning av fel-
fria hörselskydd vid stark ex-
ponering för buller är den en-
da möjliga åtgärden för att
rädda sin hörsel. Detta gäller
naturligtvis även fritidsbul-
ler.
Vi på Statshälsan kommer att
fortsätta med hörselkontrol-
lerna. Intervallen mellan
hörselundersökningarna be-
ror på hur mycket buller man
utsätts för i arbetet. Skottbul-
lerutsatta erbjuds tills vidare

årlig kontroll, medan det för
andra räcker med vart 5:e år.
Du är också alltid välkom-
men att kontakta oss i mel-
lantiden om du är orolig för
din hörsel, om du genom
olyckshändelse utsatts för
stark bullerexponering, eller
om du behöver hjälp med an-
mälan om arbetsskada.

Kersti Ottfalk
Eva-Lisa Wittberg
Anders Lekander

antal
personer

100

normal hörsel

lätt
hörselnedsättning

medelsvår
hörselnedsättning

86/87 1989
under 40 år

86/87 1989
över 40 år

80

60

40

20

HÖRSELSTATUS, YOFF A7, Lv2, P18
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SMATT OCH GOTT FRAN FBE

FBE har många bollar i luf-
ten samtidigt.
Eftersom verksamheten är
spridd till flera platser på
Gotland går dock många ob-
jekt oförmärkt förbi.
De flesta har ändå kunnat
lägga märke till att takstolar-
na är resta på den ny kaser-
nen - namnförslag till C FBE
senast 1990-04-01! Den vin-
ter vi upplever är klart gynn-
sam och positiv med bygg-
branschens ögon sett.

Den observante har även
kunnat iakttaga att en del vita
pinnar har vuxit upp runt ka-
sernområdet.
Staketet runt VISBORGSS-
LÄTI är alltså utstakat och
"Ag Staket" börjar se vissa re-
sultat av sina ansträngningar.
Ska vi våga gissningen att sta-
ketet är klart under 1991!
Ombyggnaden av kasern
HAVDE är ute för upphand-
ling. Om allt går enligt plan är
renoveringen klar till semes-
terperioden.

I gotlandsradion har man i
dagarna informerat om att vi
om 4-5 år har en ny miloverk-
stad någonstans på VIS-
BORGSSLATT. Var den
skall ligga och när den skall
stå färdig är fortfarande helt
öppna frågor. När Pbv 302-
invasionen till ön är genom-
förd 1995/96 skall också mi-
loverkstaden vara på plats.
Det har vi på FBE som mål-
sättning.
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Vad händer på MKG under mars-april månad 1990
(Utdrag ur VÖ)

Dag Kl Verksamhet Plats
03-01 Föreläsning friskvård AVAR
03-01--09 A 7 batövmnf 2
03-02 Lv 2 mästers ap i luftvapen
03-05 1330-1430 ATO-info
03-05--08 Lv 2 skjutperiod 1 mark
03-07 1310 Arbetsmiljökommitten smtr AVAR
03-08 0900-1800 Arbetsmarknadsdag Exhuset
03-09 P 18 befutb
03-10 Stab: Hv vapenkurs E 12 Hvo 7030, 7031
03-12--16 P 18 tVåplutexemflet, skarpskutningj
03-13 Mobfältövn, mob edning

1300-1600 Säkanalys ADB smtr Gropen
03-14 1245 kragdragsucEpfögning

o grupp agO
03-15 Und-säkmöte MKG

CM KG inspektion GU-bat Lv 2
P 18 utbildningskontroll
MDM luftvapen

03-15--16 Pin~ chefsbesök vid P 18
03-17--18 Hv örbandsutb Fl

FBU Ta/Uh-kurs
03-19--23 P 18 batövn 1
03-20--22 Fly§basfältövning
03-20 PI berplut F-vpl inryckning

Mobgrpdag 33/34
03-21 0745-1130 Arbetsmii~utbildning
03-26--30 Hv/Friv A U Tingstäde
03-26 0930 HvSS förbövn Fl Exhuset
03-27--28 Fältövning orderverket
03-28--04-04 A 7 slutövning GU
03-30 P 18 avtackning anställda
04-01--02 Artinsp besöker A7 Slutövn
04-02 1330-1430 ATO-info
04-03 Inryckninf

P 18: Hvp och berplut GB-vpl
A 7: PB-vpl

Gropen1300-1600 Säkanalys ADB
04-04 0800-1130 CM KG inspektion av ProdE
04-05--06 Planeringsmöte SKBR 1990
04-06 0815 Förbandsnämnd

P 18 soldaterinran
A 7 årsklass utryckning

04-06--08 FBU: Artillerikurs
04-09--12 P 18: GU-bat momentövning
04-10 Lv 2: UppdraF:suppföljning
04-11 0800-1000 Civil persona: Utbildning AVAR
04-12 SKARTORSDAG Arbetstiden minskar

med 2 tim för SFE-~
04-16--23 Militärhistorisk stu ieresa
04-17 0800-1100 U ppdragsuåpföljning

1300 Totalsarrior ningsmöte
F13:KFO

04-17--20 P 18: Fältövn KB P 18/A 7/Lv2
Lv 2 skjutperiod 2

AVAR04-18--20 Möte 8 B
FBU stridsteknik, Ist

04-18 P 18: ReITM fältskj, kpist
04-19 MDM fä tskj, kpist
04-20 P 18: RegM terränglöpning
04-20--21 FBU jägarövning
04-21--22 Kfk-kurs infopersonal AVAR
04-23--27 P 18: Batövninlf 2, skarpskj

A 7: Befälsutbi dning
04-23--24 VOpL-utb
04-25--26 VB-utb
04-26 CMKG inspektion 5. komp . P 18
04-27 Ledningsmöte och uppföljning av orgförändnngar
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Assistent BRITT LUNDAHL
60 år den 23. april.
Britt började den 1.januari 1946
vid Tygverkstäderna som skrivbiträde.
Idag har hon hand om lönerna för R-tjäns-
temännen vid VE.

Löjtnant RUNE KARLSSON
60 år den 7. mars.
Började vid Lv 3 G 1947. Är idag chef för
Art/Lv-hallen.

Förrådsman BENGTH PETTERSSON
50 år den 1. mars.
Anställd som förrådsman 1965vid P 18.
Jobbar nu i materielserviceförrådet.
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Kapten LEO LÖVDAHL
50 år den 24. mars.
Instruktörsaspirant 1958 vid A 7.
Chef allmändet A 7 tiden 1974-1982.
Jobbar i dag på Persavd.

Förrådsman INGE JOHANSSON
50 år den 27. mars
Anstäld 1967 som förrådsman vid A 7.
Tjänstgör nu i drivmedelsförrådet Häl-
larna.

Kapten JAN SANDGREN
50 år den 29. mars
Instruktörsaspirant 1958 vid I 18
Overgick till FortK 1973
Tjänstgör på FBE/Anläggningsavdel-
nmgen.
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TILL SALU

KANADENSARE
TRAPPER GUL 88
PRIS. 3.000
OWE 0498-48029/70200

5057

Två extraljus
(Marshall) (100 watt) med re-
lä.

TfnS078

MEDDELANDE~

Att annonsera i MKG-NYIT
lönar sig.
Tack Börje.

Svante H

UPPHmAT

I persmatsalen 12-211989
MINIRAKNARE.
Återfås mot beskrivning.
Ring Eva S Alveheim/MR
5447

Handskar upphittat.
Återfås mot beskrivning.
Ring Eva 5447

ÖNSKAS HYRA

4 vuxna med 4 barn önskar
hyra hus eller lägenhet v 29-
30. (Helst 10 dagar). Barnen
är mellan 3 och 7 år. De vuxna
är kollegor till oss och jobbar
på Försvarsresor iOstersund.
Vi vill gärna hjälpa dem!

Ring 5374 snarast!

Gm Anette
Försvarsresor MKG

ÖNSKAS KÖPA

4 eller 5 rums bostadsrätt på
norr.
2 rums bostadsrätt kan lämnas
i byte
Owe Tfn:5057, 0498-48029
eller 70200.



Hantering och lagring
Papper lever. Det andas, suger och
rör sig. Det känner värme och kyla
eller omild behandling.
Det anpassar sig till omgivningen.
Men för att papperet skall kunna
behålla sin ursprungliga form som
det hade vid tillverkningen, dvs
fungera krångel fritt, måste det
hanteras och lagras på rätt sätt.

Här följer några minnesregler.

FÖRVARA ALLTID
PAPPERET TORRT.

Använd alltid svala, torra lager-
utrymmen. Papper vill gärna suga
åt sig av luftens fuktighet så att det
får en vågig yta.

För hög fuktighet i lokalen.

För låg fuktighet i lokalen.

UTSÄTf INTE PAPPERET
FÖR HÖG VÄRME.

Närliggande värmeelement kan
torka ut papperet, vilket ger
störningar vid användningen.

FÖRVARA PAPPERET
IWELLÅDAN.

Förutom att den är en praktisk
transportförpackning skyddar den
även papperet mot omgivande fukt
och omild behandling.

Lagra alltid papperet i kartongen.

Lagra aldrig papperet så här.

LADDA ALDRIG
KOPIKrORN PÅ KVÄLLEN.

För att undvika curlproblem bör
man inte fylla pappersmagasinet
före tex en helg eller när kontoret
stänger för ---
dagen.Fyll
istället upp
med nytt
papper på
morgonen.

LÅT PAPPERET VÄNJA SIG.
För att fungera krångelfritt måste
papperet ha samma temperatur
som den lokal där det skall
användas. Om papperet har trans-
porterats eller lagrats under kalla
förhållanden måste det få en chans
att återhämta sig.

LADDA MASKINEN RÄTT.
Tack vare precisionsskärningen där
arken skärs ett och ett och samlas
i buntar om 500 ark är papperet
luftat och klart när det kommer till
dig som användare.

Därför skall du inte lufta eller
jämnstöta buntarna. Papperet blir
då statiskt och får förstörda kanter
som gör att kopiatorn stannar.

Lufta inte!

Stöt inte!



Jag känner att jag är
uppskattad

Jag klarar allt så fort
och det är oftast väldigt
roligt

Jag känner en skön tillfreds-
ställelse för min insats

Det är ju bäst när den som
är van tar itu med arbetet

det går fortare och det blir
rätt och riktigt gjort

och jag känner mig väldigt
nöjd med mig själv

••! /
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