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Hösten 1914då första världskriget brutit ut fanns trupper förlagda vid de flesta gårdarna i Tingstäde. Bilden visar
Marketenteriet som soldaterna byggde vid gården Austris. John Olofsson som tagit bilden augusti 1914bodde
på gården. Han hade sin verkstad i den flygelbyggnad som Marketenteriet är byggd emot. John Olofsson var en
flitig fotograf och det finns många fina bilder som han lämnat efter sig. Han var en ovanligt händig man och
byggde bl a filmprojektor (vevades för hand) och hade filmvisning för de inkallade.
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Nu ä MKG-Nytt inne på and-
ra året och en viss stadga och
rutin har skapats. Vi är nu
mottagliga för förändringar.
De som inte vill ha ett eget
exemplar meddelar detta till
Margareta Grönlund, tel
5031, så skall vi administra-
tivt lösa detta.
Efterhand som våren sprider
sin värme så börjar besöken
vid MKG att ta fart. Att MB
Ö är här flera gånger om året
är vi nu vana vid. Efter Påsk
är Fst/lnfo här. H M Konung-
en gör ett snabbesök på ön i
slutet av april. I maj gästar de
nordiska försvarsministrarna
ön. I juni CA och senare i
samma månad genomförs del

av ÖB utländska besök vid
MKG.
Använd verksamhetsöversik-
ten. Se till att "krockar" und-
viks. Utdrag ur VÖ återfinns
på sidan 21 som orientering
till all personal.
Den 15 juni kommer nye ar-
mechefen generallöjtnant
Åke Sagren till MKG. TM
kornmer senare att meddela
bestämmelser för detta men
all i tjänst varande personal
skall kl 1400 vara i Exhuset
där CMKG talar först och se-
dan tar CA emot kl 1445.
(Klockslagen kan bli något
justerade då alla ej svarat vid
angiven tidpunkt).



LEDARSIDOR MKG-NYTT 3

Nordisk utbytestjänst,göring 1991
plats med någon kollega i ett
annat nordisk land.
Ansökan ska du lämna till din
egen myndighet senast den
18 maj 1990.

Utveckla dig själv och
din myndighet

Vet du att det finns något som
heter nordisk utbytestjänst-
göring? Det är en verksam-
het som bedrivs av Nordiska
ministerrådet sedan 1979.
Avsikten är att anställda
inom den offentliga förvalt-
ningen ska lära känna förval t-
ningen i de nordiska grann-
länderna.
Genom utbytestjänstgöring
ska du alltså kunna utveckla
dig själv och ditt arbete och
samtidigt främja samarbetet
mellan länderna inom ditt
verksamhetsområde.

Vem kan söka?
Utbytestjänstgöringen gäller
personal inom det statligt lö-
nereglerade området utom
militärer. Du kan alltså vara
anställd t ex på någon statlig
förvaltningsmyndighet, vid
någon länsstyrelse, i något af-
färsdrivande verk eller hos en
försäkringskassa.

Vilka bestämmelser
gäller?
För svenska deltagare gäller
bestämmelserna i förord-
ningen (1980:848) om utby-
testjänstgöring i andra nor-
diska länder. Den finns att
tillgå vid C Info MKG.
Statens arbetsgivarverk kom-
menterar här en del av be-
stämmelserna och lämnar
några upplysningar som du
kan behöva.
OBS Utbytestjänstgöringen
innebär inte att du måste byta

Vilka skäl kan man
ange?
Det kan finnas flera skäl för
att ansöka om utbytestjänst-
göring. Exempelvis kan du
för ditt arbete behöva lära
känna förhållandena i ett an-
nat nordiskt land. Utbytes-
tjänstgöringen kanske kan ge
svar på aktuella frågor i din
myndighets arbete?
Det kanske finns särskild sak-
kunskap eller större erfaren-
het aven viss fråga i det andra
nordiska landet?
Din myndighet, som ska yttra
sig över din ansökan, kom-
mer att överväga om de erfa-
renheter du kan få, kan ut-
nyttjas hemma.
För din egen del bör tjänstgö-
ringen vara utvecklande och
stimulerande. Du bör kunna
hävda att exempelvis person-
liga kontakter med kollegor i
det andraa landet, nya erfa-
renheter av liknande arbete,
annat arbetsmaterial eller
andra rutiner blir till nytta för
både dig själv och din myn-
dighet.
Tjänstgöringen bör så långt
som möjligt stämma överens
med dina vanliga uppgifter i
tjänsten.

Gärna fler kvinnor.
Många kvinnor söker utby-
testjänstgöring, men majori-
teten av de sökande har hit-
tills varit män. Det är bra om
fler kvinnor söker.

Du kan arbeta på en
eller flera myndigheter
Du kan tjänstgöra på en eller
flera myndigheter i något av
de nordiska länderna Dan-
mark, Finland, Island eller
Norge.
Din tjänstgöring får pågå
högst ett år. För att vara me-
ningsfull bör den inte heller
vara för kort. Du bör helst
förlägga den till ett och sam-
ma kalenderår.
Tjänstgöringen bör planeras
väl av både dig, din myndig-
het och utbytesmyndigheten.
Du ska följa instruktion, ar-
betsordning och andra all-
männa föreskrifter som gäl-
ler hos utbytesmyndigheten.

Du behöver inte ta
tjänstledigt
Utbytestjänstgöringen be-
traktas som tjänstgöring i den
egna tjänsten. Du behöver
alltså inte söka tjänstebefriel-
se eller tjänstledighet.

Förmåner
Din vanliga lön
Du har rätt till den lön och de
andra förmåner som du har
under normal tjänstgöring i
egen tjänst. Ols-tillägg och
andra lönetillägg har du rätt
till bara om du under utbytes-
tjänstgöringen tjänstgör un-
der sådana förhållanden som
annars ger rätt till tillägget i
fråga.
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Skattefritt stipendium
Du får ett skattefritt stipendi-
um på 6500 danska kronor
per månad, för att täcka mer-
kostnader för bostad m m.
Bostad får du ordna själv, så
tänk på att lösa den frågan i
god tid.

Reseersättning
När du börjar och slutar utby-
testjänstgöringen får du rese-
ersättning enligt gällande
kollektivavtal. Om du åker
tåg, får du t ex ersättning för
en sovplats.
Du kan även få ersättning för
familjemedelemmars rese-
kostnader om de flyttar med
och för kostnader för trans-
port avnödvändigt personligt
bohag. Men i så fall krävs att
din tjänstgöring pågår minst
sex månader. I det fallet har
du dessutom under tjänstgö-
ringstiden rätt till en fri hem-
resa tur och retur för dig och
din familj.
Du har rätt att på vanligt sätt
få ut ett lämpligt förskott för
resekostnader.
Om du gör tjänsteresor under
utbytestjänstgöringen är det
utbytesmyndigheten som
svarar för resekostnaderna,
inte den myndighet där du är
anställd.

Hur betalas
förmånerna ut?
Lönen betalas ut på samma
sätt som lön under tjänstgö-
ring i den egna tjänsten.
Stipendiet och övriga kost-
nadsersättningar betalas ut
av samma myndighet som be-
talar ut lönen. Stipendiet be-
talas ut i
förskott varje månad.

Myndigheten ska begära er-
sättning för stipendiet och
övriga kostnadsersättningar
från regeringskansliets för-
valtningskontor. Senast den
15juni respektive den 15 de-
cember ska myndigheten
skicka rekvisition på belop-
pen till: Regeringskansliets
förvaltningskontor, 103 33
Stockholm. Det är viktigt att
dessa tider hålls. Bestämmel-
ser om utbetalningar m m
finns i förordningens 12.-13.
paragrafer.

Rapport om
tjänstgöringen
Senast tre månader efter det
att utbytestjänstgöringen har
avslutats ska du lämna en
skriftlig rapport om tjänstgö-
ringen
och erfarenheterna från den.
Rapporten bör om möjligt in-
te vara längre än tio sidor.
Du ska lämna rapporten i två
exemplar till din egen myn-
dighet. Myndigheten sänder
ett exemplar till civildeparte-
mentet. Det är viktigt att du
skriver och lämnar in rappor-
ten inom föreskriven tid.
Rapporten har stor betydelse
för att förvaltningen ska kun-
na dra nytta av deltagarens
erfarenheter av utbytes-
tjänstgöringen. Rapporter
från nordisk utbytestjänstgö-
ring har publicerats av civil-
departementet i Ds 1983:7,
Ds C 1985: 12 och i Ds
1989:55. Rapporterna kan
beställas genom SOU - och
Ds-förrådet, tel 08-7632320.
Förrådets telefontid är 0810-
1200.

Förbered
utbytestjänstgöringen
nu.
Är du intresserad av att delta
i nästa års utbytestjänstgö-
ring, kan du själv undersöka
möjligheterna. Du själv, eller
din myndighet där du är an-
ställd, bör ta de kontakter
som behövs i något annat
nordiskt land för att finna en
lämplig utbytesmyndighet.
Denna bör ha bekräftat möj-
ligheterna att ta emot dig i så
god tid att
det kan framgå av din ansö-
kan.

Ansökan
Ansökan som är ställd till re-
geringen lämnas in till MKG
(där du är anställd), senast
den 18 maj 1990, såvida du
och din myndighet inte har
kommit överens om någon
annan dag.
Ansökan tillsammans med
MKG yttrande och en be-
kräftelse från utbytesmyndig-
heten att den kan ta emot dig
ska sedan ha kommit in till
civildepartementet, 103 33
Stockholm, senast den 30juni
1990.
Det är bra om du gör ansökan
på blankett som finns vid Per-
sE sekr.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer är du väl-
kommen att ringa till Hans
Aabye-Nielsen på civildepar-
tementet, tel 08-7634256 el-
ler Jan Häggström, SAV, tel
08-7001453.

CPersE
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•• oFOR 50AR SEDAN
Utdrag ur I 18 Rego första kvartalet 1940

Enhetlig utrustning. (II:c)
5. För åstadkommande av enhetlig utrustning skall nedanstående åtgärd snarast vidtagas.
Formation, vilken vid mob enhetligt utrustades med uniform ml23 (ml37) och som senare
tillförts personal, utrustad med milO, skall med uppgivande av storleksnummer från
huvudförrådet utrekvirera för denna personals uniforms byte erforderliga persedlar av m/23
(ml37).
Nu innehavda uniformer milO återlämnas dit, varifrån de utlämnats.

Sopmedel (II:c)
13. I lokaler där "stavgolv" (parkett) inlagts, skall vid sopning sopmedlet "Prol" användas.
Prol rekvireras från bränsleuppbördsmannen.

Dansmusik
12. Dansmusik för manskapet äger fr o m 28/11940 tillsvidare rum i gymnstiksalen varje
söndag kl 1900-2200.
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Fotlappar (II:c)
3. Genom vederbörande förbandschefers försorg skall undervisning angående fotlappars
användning verkställas samt dessas användning kontrolleras (SoldI Inf, mom 102).

Termosflaskor (II:c)
5. Genom regint försorg kommer ett antal termosflaskor att tillställas truppförbanden.
Dessa flaskor få icke utdelas till manskapet att ingå i den personliga utrustningen utan skola
förvaras centralt vid förbanden (komp o s v) samt därifrån vid behov utlämnas för tillfälligt
bruk.

Licensavgifter rör radioapparater (TLD nr 3)
7. Med bifall till en av telegrafstyreisen gjord framställning har Kungl Maj:t medgivit, att i
Kungl Maj:ts brev till telegrafstyreisen den 26. mars 1926 för tillstånd att innehava
radiomottagningsapparat föreskriven licensavgift ej må behöva utgå under tid, då förstärkt
försvarsberedskap är anbefalld, för sådan privat radiomottagningsapparat, som användes i
förläggningslokal för befälets och manskapets nytta och nöje; dock att återbetalning av avgift ej .
skall ske i fråga om licens, som redan blivit löst för dylik apparat.

Sparsamhet med livsmedel (II:c)
17. För att i en tid av rådande eller befarad livsmedelsknapphet åstadkomma all den
sparsamhet med livsmedel, som är möjlig, skall genom vederbörande kompch o s v försorg de
vpl påminnas om att vid utspisningen anmäla, därest de önska minskad eller ingen alls portion
av viss rätt, så att icke lagad mat onödigtvis utportioneras för att kanske senare hamna bland
matavfallet.
Dagbefälet skall genom att kontrollera matavfallet undersöka, huruvida mat onödigtvis
bortkastas, ävensom tillse, att för tillvaratagande av överbliven mat givna föreskrifter iakttagas.

Bestraffning
14.Vpl nr 45 76/1932 Norberg (3. depåkomp ) ålägges jämlikt paragraferna 52 och 96 SLK för
olovligt undanhållande och fylleri disciplinstraff av vaktarrest i sex (6) dagar utan tjänstgöring.
Bestraffningen tager sin början denna dag kl 1830.

Tjänsteresor med flygplan (Mbo nr 20/1940)
14.Ångfartygsaktiebolaget Gotland har meddelat, att två platser dagligen reserveras å
avgående flygplan för tjänsteresor för personal ur Gotlands trupper.
De, som behöva använda sig av sålunda reserverad plats, skola anmäla detta till mb med
angivande av ändamålet med resan.
Om anmälningar utöver två inkomma, bestämmer mb ordningsföljden.
Anmälningarna skola göras minst ett dygn före avresan och ställas till kvartermästaren vid
mbstaben (tel milcentralen 14).
För tjänstledighetsresor göres beställning hos Ångfartygsaktiebolaget Gotland av vederbörande
i vanlig ordning.
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Indragning av skrift (Förut meddelat) (Mbo nr 11/1940)
3. Sedan militärbefälhavaren i militärbefälsorder nr 8 den 29. januari 1940 förordnat om
indragning av tidningen Gotlands Folkblad för den 23. och 26. i samma månad samt beslutet
därom blivit underställt tryckfrihetskornmitten, har kommitten den 6. februari 1940
beslutat, att förordnandet, såvitt detsamma avser förstnämnda tidningsnummer, skall äga
bestånd, men däremot icke ivad det avser tidningen för den 26. januari.

Patrulltävlan på skidor (Mbo nr 11/1940)
4. Patrulltävling på skidor enligt S.M.I. bestämmelser äger rum lördagen den 17. dennes
mellan lag från mobiliserade batstaber och komp (motsvarande).
Tävlingen omfattar skidlöpning i spår omkr 15 km, fältskjutning med gevär (karbin) samt
orientering i banan.
Varje lag består av off eller uoff såsom chef och tre manskap.
Tävlingen anordnas genom ch A 7 försorg, vilken kommer att utfärda erforderliga
detaljföreskrifter. Anmälningar till kårstaben A 7 senast den 13. dennes.

Pris å potatis och smör, försålda till enskilda (II:c)
9. Priset å potatis, försålda till enskilda från regementets proviantmagasin under januari
månad 1940 fastställs till 13 öre/kg vid 1. utlämningsperioden och till 13,5 öre/kg vid 2.
utlämningsperioden.
Priset å smör, försålt till enskilda från regementets proviantmagasin under januari månad
1940, är oförändrat från föregående månad (326 öre/kg).

Underhållning
4. Utan hinder av gällande dagordning och regementssignallista må dagsnyheterna å radio
kl 2200 tillsvidare åhöras inom manskapsförläggningarna å Visborgs slätt.
Ljussläckning verkställes senast kl 2225, från vilken tid "radiotystnad" inom nämnda lokaler
äger rum.
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Uniform 90
Enligt uppgift från MFÖ i
Enköping har leverans på-
börjats för att täcka brister i
utrustningen från hösten -89.
Vissa brister kommer dock
att kvarstå fram till somma-
ren. Ansträngningar görs att
tidigarelägga vissa delar av
höstens leveranser.
ME meddelar varje enskild
efterhand artiklarna kom-
mer.

Tvätt uniform 90
FMV har gett ut tvättanvis-
ningar för uniform 90 som in-
nebär följande: Program ku-
lörtvätt 60 grader e, ej skölj-
medel. Torkning 120-140
grader C alt strykning 120-
140grader C. Endast tvålfritt
tvättmedel.
Tvättanvisning kan erhållas i
TSF.
Alternativ: Uniformen läm-
nas i TSF för tvättning och
märkning vid tvätteriet.
Inlämning före tisdag åter till
TSF onsdag följande vecka.
Fördel: Uniformen behåller
vatten/oljeavisande egenska-
per.
Persedlarna uppmärkta med
persnr.

TUS-vapen
Fortfarande finns det vapen
som inte har blivit kon-
trollerade samt tillhörande
am som inte blivit utbytt.
Kontroll av vapen (TUS och
tjänstebruks-) samt byte av
am sker 1990-04-19 kl 0730-
1130 i TSF.

De som inte låter kontrollera
sina vapen då, kommer att av-
krävas en skriftlig förklaring.

Personliga lån vid ME
Nykvittens av personliga lån
kommer att ske under våren
vilket innebär att datalistor
med uppgift på lånad mtrl ut-
sänds till berörda för kvit-
tens.
Envar uppmanas att nog-
grant överväga behovet av
vissa artiklar.
Exvis: Ryggsäck, regnställ
(mc), kikare, lösskjutnings-
anordning, telehjälm m m.
Några har gevär som sällan
eller aldrig används.
För att underlätta ett omfat-
tande arbete för redovis-
ningspersonalen regleras lå-
nen före 06-0l.
Nya kvittenslistor kommer
att utsändas under juni må-
nad.

Försäljning
Ankelsockor finns nu till för-
säljning i TSF. Gröna och
gråblå. Pris 22 kr/par.

Försäljning av
överskottsmateriel
1. Bakgrund
Vi har tidigare varit styrda
genom SFS (1973:1210) att
till huvuddelen kanalisera
försäljning av överskottsma-
teriel över överskottsbolagen
(Allmateriel). I och med att
överskottsbolagen till 90 %
övergick i privat ägo har rege-
ringen hävt denna tvingande
styrning med SFS 1989:1060.
Av denna SFS framgår att
myndigheten själv svarar för
försäljningen av överskotts-
materiel. Försäljningen skall
ske på affärsmässiga villkor.

2. Försäljningen
För myndigheten MKG inne-
bär det att MKG i fortsätt-
ningen med egna resurser
försäljer överskottsmaterie-
len.
Försäljningen genomförs en-
ligt följande två principer

. 1-2 ggr/år försäljer vi över-
skottsmateriel genom att,
första försäljningsdagen sälja
enbart till anställda vid
MKG, andra försäljningsda-
gen sälja till allmänheten.

. Försäljning genomförs ge-
nom anbudsförfarande.
Information om försäljning
delges all personal genom
INFO från ME.
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Vad vet Du om mv och AIDS?

Under 1989 anmäldes 310

fall av HIV -infektion i Sveri-

ge. Under samma tid anmäl-

des 123 fall av aids, dvs fall

där HIV-infektionen över-

gått i en aggressiv form och

inte längre är botbar och pa-

tienten uppvisar diverse sjuk-

domssymptom. Många pre-

parat prövas men ännu har

man inte forskat fram någon

helt effektiv behandling.

Hittills har således 1 985 pa-

tienter anmälts som HIV-

smittade sedan sjukdomen

blev känd i Sverige och över

2300 aids-sjuka. Homosexu-

ella män dominerar fortfa-

rande i gruppen HIV-smitta-

de och aids-sjuka. Därefter

kommer intravenösa miss-

brukare, smitta via blodpro-

dukter och i ökad utsträck-

ning heterosexuella.

Smittökningen bland heter-

osexuella, dvs mellan män

och kvinnor, är särskilt all-

varlig eftersom det räcker

med en "lös förbindelse" för

att föra med sig dödlig smitta

hem i ett fast förhållande. I de

mest tragiska fallen har smit-

ta även överförts till foster via

en ovetande mamma via en

smittad man.

Å andra sidan smittar inte

HIV eller aids vid vardagliga

kontakter. Man kan dela

lunch- och kaffe-rum utan

smittorisk liksom porslin och

man kan ta i hand och man

kan kramas. Däremot kan

man inte älska utan kondom.

Kondom skyddar även för

andra könssjukdomar som

kan vara mycket behand-

lingskrävande även om de in-

te är dödliga.

Informationen om HIV och

aids har haglat över oss de

sista åren. Man kan bli uttröt-

tad av all information och då

lyssnar man inte mera. Vi har

p g a detta inte gått ut med

någon aktiv information

inom MKG än. Kanske har

Du hört nog.

Är Du intresserad av mera

information? Meddela i så

fall dina önskemål till Lena

Åman PersE tel 5035.

Ingegärd Malmros

Venereolog/regläk

Tack FCTF!
Det lönar sig att vara fackligt
aktiv.
Åtminstone så aktiva så man
går på årsmötet.
Det var vi tre stycken som
verkligen fick bevisat för oss.
När vi kom till årsmötet blev
vi tillsagda att skriva våra
namn på lappar och lägga i en
låda. Fogliga som vi alla är så
gjorde vi som vi blivit tillsagda.
Det skulle bli dragning senare
under kvällen och när vi efter
alla val och avtackningar sam-
lades i personalmatsalen
skedde dragningen.
Vad kunde vi då vinna?

Jo krogbiljetter för två, lotta-

des ut till tre av de närvarande.

Vi som då hade sån tur att vin-
na dessa biljetter, utnyttjade
dem den 16mars då vi besökte
Gutekällaren där det gavs en
föreställning vid namn Peter
Stares Skatt.
Vi var sex förväntansfulla per-
soner (förutom de övriga gäst-
erna för kvällen) som träffa-
des på Stora Torget. Vi intog
våra platser och fick njuta av
en rolig, lättsam och trevlig
teaterföreställning samtidigt
som vi även inmundigade en
annorlunda men god meny
bestående av bl a stekt kyck-
ling med rotmos, en något sä-
regen kombination men
mycket välsmakande.
Ja vi var alla nöjda när vi gick
därifrån, det var en lyckad
kväll.
Det lönar sig att vara fackligt
aktiv!

Nils Hallgren
Elvir Gustafsson
Ingrid Gothäll
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Rapport från .Jobbmässan iExhuset m m
Tillgången på lediga jobb för Sedan några år tillbaka har

ungdomen växlar från tid till

annan och för inte så länge

sedan var det mycket svårt för

ungdomar att hitta ett ledigt

jobb efter skolan och värn-

plikten.

Myndigheten känner natur-

ligtvis ansvar för att de vpl

skall ha ett arbete att försörja

sig på när de ryckt ut om de

inte väljer att fortsätta att läsa

vid högskolan.

En av PV-avdelningens upp-

gifter och ambitioner är att

försöka hjälpa de vpl som be-

höver hjälp med förberedel-

serna för tiden efter muck.

PV-avd bjudit in arbetsför-

medlare som under några

lämplig dagar funnits på plats

i Gamla smedjan (PV-exp).

De vpl som önskat, har fått

personlig vägledning och tips

om vilka jobb som finns på

hemorten via den portabla

dator arbetsförmedlaren haft

med sig.

Vidare kunde soldaten få sig

tillsänt sin hemorts platsjour-

nal och fortlöpande personli-

ga "brev" om lediga jobb.

Numera finns en platsauto-

mat med skrivare installerad

på PV-avd. Den uppdateras

varje dag, med alla lediga

jobb som inrapporterats till

arbetsförmedlingarna i hela

Sverige, kommuninforma-

tion m m. Automaten är till-

gänglig för alla intresserade,

ständigt under normal ar-

betstid.

Numera är efterfrågan på ar-

betskraft stor. Arbetsgivarna

både på Gotland och på fast-

landet, står i kö för att få an-

ställa de grabbar som är klara

med sin militära grundutbild-

mng.

Tanken på en jobbmässa på

MKG väcktes för något år se-

dan.
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Torbjörn Spång, då anställd

vid arbetsförmedlingen i Vis-

by, tog kontakt med PV-avd,

som i sin tur kontaktade då-

varande kommendanten Mj

Rune Pihlblad. Pihlblad gil-

lade tanken och angav v 010

som en preliminär lämplig

tidpunkt, i varje fall för P 18.

Det är alltid svårt att hitta en

tidpunkt som kan passa alla

inblandade, men PV -avd och

arbetsförmedlingen jobbade

vidare med förberedelserna

för mässan.

V 010 visade sig vara mitt un-

der A 7 Batö 2 och Lv 2 ön-

skade sig en dag närmare ut-

ryckningen i höst.

En önskan Lv 2 delade med

GK/KA 3. Det blev så små-

ningom bestämt att jobbmäs-

san skulle delas på 2 dagar.

Dels 23/2, främst för vpl på A

7 samt i v 010, den 8/3, främst

för P 18.

Den 23/2 gick den första

jobbmässan av stapeln. Om-

kring 15 olika företag fanns

representerade i Exhuset och

företagarna var i stort sett

nöjda med dagen.

Den mest lyckade dagen av

de två var ändå den 8/3. MKG

var en av de omkring 25 ar-

betsgivarna som fanns på

plats, med reklambroschyrer,

utställningsskärmar, video

och bemanning med kunnigt

folk som kunde svara på frå-

gor.

Den av kn Friberg gjorda vi-

deon med "P 18 högvakt

1989", som följs av sekvenser

från Visby (strid i ort) och

vackra vyer i fågelperspektiv

från Visbys omgivningar, var

kanske den videofilm som

lockade flest tittare.

Att jobbmässan blev lyckad

är ingenting vi på PV-avd

skall ta åt oss all ära av.

Först och främst berodde det

på att MKG upplåtit en lämp-

lig lokal, Exhuset, som ställts

till förfogande trots att den är

hårt uppbokad med olika id-

rottsaktiviteter (tack till Er

som fick ändra Era tränings-

aktiviteter för vår skull).

Det berodde även på att ar-

betsförmedlingen i Visby lagt

ner ett stort arbete med att

stå för reklam och marknads-

föring, ordnat kontakter med

skolorna, ordnat med trans-

porter och med tusen andra

saker som "dyker upp".

Det berodde på att maskin-

avdelningen kopplade upp

e1centraler så att allt det elek-

triska fungerade.

Att sambandsavdelningen

kopplat upp teleförbindel-

serna så att datautrustningen

som fanns på mässan fung-

erade.

Och det berodde inte minst

på att befälet planerat in och

omdisponerat övningstid för

att de vpl skulle få möjlighet

att besöka mässan.

Jag tippar att det blir mässa

nästa år också, men då tror

jag att det blir en gemensam

dag för hela MKG, med fullt

tryck hela dagen. Men för att

den dagen skall bli lika

lyckad, förutsätts det att alla

ställer upp lika bra som i år.

Med årets rutin i ryggen kan

den mässan bli ändå bättre.

Tack alla medverkande.

Från PV-avd

Göte Janzen
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:Qwet hus"vid Motorskolan 02-16
Fredagen 02-16 var alla som

lan/P 18

ville, inbjudna att "gästa" oss

na "inspekteras" med bland

annt åkning i krocksimulator.

Till slut bjöds alla på kaffe

med tillbehör.

på Motorskolan, då med syfte

att se hur fina lokler vi fått

efter ombyggnaden.

Till vår förvåning blev anslut-

ningen stor. Över 100 perso-

ner hade hörsammat vår kal-

TACK FÖR BESÖKET.

lelse.

Vid ankomsten fick man ge-

nomföra ett trafikkunskaps-

prov, därefter kunde lokaler-

Personalen vid Motorsko-

Lena Åman på PersE provåker krocksläden. (En anordning i vilken man
kan simulera krock i 7 km/tim, anordningen är ett led i förståelsen att använ-
da bilbälte.)

DU ANVÄNDER VÄL BILBÄLTE!

Pristagare vid
trafiksäkerhetstävlingen
Q fel och vinnare:

Evert Danielsson FBE

1 fel och 2:a pristagare:

Inger Jalmelid FBE/Lokalvård

3:e pris:

Gunnar Olsson Regexp P 18

4-12:e pris:

Tore Hansson VE

Putte Friberg DSA

Lars Randelius PersE

Bo Norrby VE

Conny Pettersson FBE/Lokalvård

Birgitta Talen FBE/Lokalvård

Lise-Lott Rubbestad

FBE/Loklvård

Stig Malmqvist ME/TSF

Mats Pettersson VE

Lottade priser:

Ingrid Swärd ProdE/Inköp

Anneli Gudinge PersE/Förmån-

savd

Pia Enström ProdE/Resedetalj
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Fler som svettas med trafikkunskaperna! Bakre raden från vänster Elsa Östman, Ylva Pettersson Inger Jarmelid alla
från FBE/Lokalvården. Främre raden Örjan Palje P 18/6.komp, Marika Eriksson, Nina Wisselgren,
Conny Pettersson sista tre från FBE/Lokalvården

Alla fick kaffe till tröst efter att ha provat sina trafikkunskaper och sett Motorskolans lokalerna.
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Ekonomiadministrationen i fokus
I MKG-NYTI nr 4 1989pre-
senterades Planerings- och
produktionssamordningsen
heten (ProdE) i den försöks-
organisation som skulle prö-
vas under 1989/90:

ICProdEI

Inköps
avd

Bokf
avd

Rese
avd

Det är nu dags att informera
om vad som hittills skett i
form av förändrad arbetsme-
todik, organisation och loka-
lisering vid den ekonomiad-
ministrativa sektionen (EA-
sekt). Vi hoppas att denna in-
formation skall underlätta
för alla dem som har behov av
de tjänster som EA-sektio-
nen kan erbjuda.
Efter diverse flyttningsbestyr
i Nya Wisborg finns nu den
ekonomiadministrativa sek-
tionen lokaliserad till botten-
våningen NW med Chefen
EA-sektionen, inköpsavdel-
ningen och bokföringsavdel-
ningen i södra och reseavdel-
ningen i den norra delen.

Chefen för EA-sektionen
Tjänsten är t v tyvärr vakant.
Ingen ersättare efter mj Tors-
ten Enström har hittills kun-
nat utses. Arbetsuppgifterna
för C EA-sektionen har tills
vidare delats upp mellan eko-
nomichefen och chefen in-
köpsavdelningen.

EA-Sektionen hälsar välkommna från ~änster: Kjell-Åke Ahlgren, Ulla Gardelin, Inger Svärd, Per-Erik Neogard,
Britt Aningåkre, Maria Karlsson Inköp, Inger Säbom-Lindfors Bokföringsavd, Anette Larsson Helena Reponen, Ag-
neta Pettersson, Margareta Åman och Birgitta Pettersson Reseavd. Från Reseavd saknas Gunnel Norrby, Gertrud
Bingström och Pia Enström samt Elsa Nordström Bokföringsavd.
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Inköpsavdelningen i
"nytappning"
Ett av målen för omorganisa-
tionen vid inköpsavdelning-
en är att samla alla fakturor
på ett ställe. Detta innebär att
alla fakturor registreras vid
inköpsavdelningen vid an-
komst till myndigheten och
därmed kan följas upp av alla
som har tillgång till FS/Lokal.
När fakturan är betald kom-
mer originalet att förvaras
vid inköpsavdelningen. Från
bokföringsavdelningen har
ass Britt Aningåkre överförts
i samband med att ansvaret
för betalningen av bokföring-
ens fakturor övergick till in-
köpsavdelningen. Inköpsav-
delningens uppgifter är nu
uppdelade i en beställande
och en betalande funktion.

Inköp
Har ni frågor gällande inköp-
särenden?
Vem? Var? När?
Kontakta Per- Erik Neogard
Tel 5417. Tjänstgör vid VE
torsdag-fredag
Ingrid Svärd (lA) Tel 5418
Telefontid 0915-1115, 1300-
1500

Fakturering
Har ni frågor på fakturor el-
ler på ekonomiska utfallslist-
or?
Kontakta Britt Aningåkre
Tel 5365

Har ni frågor på fakturor som
befinner sig i "betalningssys-
temet" FS/Lokal, leveran-
törssystern

Kontakta Ulla Gardelin Tel
5429
Maria Karlsson Tel 5419

Målet är att alla på inköpsavd
skall kunna ge dig ett svar på
frågor rörande inköp och fak-
turor.

Bokföringsavdelningen
Vi på bokföringsavdelningen
sysslar huvudsakligen med
- Bokföring av inkomster,
omföringar
- Rättelser av felbokförda
ekonomiska transaktioner
- Räkningar till myndigheter
och organisationer utanför
MKG
- Myndighetens bokslut (Re-
dovisningsenhet 194.0)
- Utbetalningar på kassada-
gar
Vid frågor på ovanstående
kontakta
Inger Säbom Tel 5364
Elsa Nordström Tel 5366

Reseavdelningen
Skall du resa?
Vill du ha förskott?
Har du ärenden till kassan?

Då är du välkommen till bot-
tenvåningen norra delen av
Nya Wisborg.
Ingångar - norra entren
östra korridoren (kortläsare )
Telefon och besökstider
0915-1115, 1300-1500

Vi är nu samlokaliserade i re-
seavdelningen varvid kassa-
funktionen (kontanta in- och
utbetalningar, försäljning av
matbiljetter, underförskott
samt reseräkningsrutinen
PR) och rese byrån finns i
samma lokal.
Detta innebär bl a att samtli-
ga reseförskottsbeställningar
och reseräkningar skall ad-
resseras till reseavdelningen.

Interiör frål! Reseavdelningens nya lokaler. Birgitta Pettersson och
Margareta Aman hjälper Karl-Olof Klingvall tillrätta.
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Gympa med Gun

Den 11. april avslutade Gun Johansson sin mycket trevliga och nyttiga "gympakurs" med
personalen vid MKG.
Som väl framgår av Tores bilder är Gun en engagerad person som genom sitt trevliga
ledarskap får eleverna att ta ut rörelserna allt efter bästa förmåga.

Gun "fightingface"
Antalet herrar är det
som vanligt vid sådana
här tillfällen ont om
men här ser vi ett troget
gäng.
Att vi har trivts framgår
av dessa bilder.

Vi tackar Gun för denna gång och hoppas att myndigheten ordnar till med en fortsättning i
höst. Då är Ni alla MKG:are välkomna.
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Skall Du genomfora forändrings- eller utvecklin~ekt?
Jag har fått förmånen att ge-
nomgå en fin utbildning på
Gällöfsta. Kursen syftar till
att jag skall kunna fungera
som internkonsult vid för-
ändrings- och utvecklingsar-
bete inom myndigheten. Jag
hoppas nu att få omsätta mi-
na kunskaper i verkligheten.
Du bör se mig som en resurs,
som kan vara med och hjälpa
till med det arbete som Du
och Din enhet skall genomfö-
ra. Om Du vet eller tror, att
Du skall genomföra något,
som jag skulle kunna biträda
med hjälp, så hör av Dig till
mig.

LSF/INTERNKONSULT
KURS
5 +5 dagar
Kursen ger förmåga att med-
verka som handledare/in-
ternkonsult i utvecklingsar-
bete inom den egna myndig-
heten.
Under tiden mellan de två
kursveckorna arbetar delta-
garna med studieuppgifter
med anknytning till den egna
organisationen.

DELTAGARE:
Chefer, handläggare, fackliga
förträdare och andra som se-
nare skall fungera som myn-
dighetens egen konsult i för-
ändringsprojekt.
För kursen krävs kunskaper
som motsvarar kurserna

LSF/Grund och LSF/För-
ändring/U tveckling eller
LSF/Kvalitetsseminarium.

SYFTE
Syftet är att deltagarna efter
kursen skall kunna arbeta
självständigt eller tillsam-
mans med annan konsult
med utvecklings- eller för-
ändringsuppgifter inom en
myndighet.
Utbildningen vill ge förmåga
att
- förankra förändringspro-
jekt
- utveckla samarbetsformer
- kartlägga gruppers/enhe-
ters starka och svaga sidor
- medverka vid genomföran-
de av förändringar samt
- medverka vid uppföljning
av förändringar.

Under kursen kommer vi att
arbeta med olika metoder, ha
teoriteiska genomgångar
kring organisationssyn och
förändringsstrategier m m.
Dessutom arbetar vi med
rollspel och tillämpade öv-
mngar.
Olika aspekter på konsultrol-
len belyses ingående.

Pekka Hammartoft
Hv/Frivsekt
Tel 5273

ILSF/LEDARSKAPI<, I LSF/GRUND I
/~------~------~LSF/FÖRÄNDRING/

UTVECKLING

I LSF/lNTERNKONSULTKURS VECKA 1

IILSF/INTERNKONSULTKURS VECKA 2

I
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Smått och Kott från FBE
Den nya kasernen skall invigas och döpas i höst.

Bland namnförslagen som 04-01 inkommit till C FBE finns flera med namnet THJELVAR.

Namnet är redan upptaget. Kanslihuset på VISBORGSSLÄTT heter så! Med anledning härav

förlängs förslagstiden. Alltså sänd senast 1990-06-20 till C FBE Ditt namnförslag. Belöning

väntar.

MAL = Mark Anläggningar och Lokaler.
Den 1juli i år påbörjas ännu en rationaliseringsverksamhet inom Försvarsmakten, d v s

MAL-projektet. ÖB har hittills utsänt 4 st häften som remissutgåva nämligen:

2 Planera MAL

3 Äga MAL

4 Driva MAL

5 Anskaffa MAL

Ytterligare häften exvis Nyttja MAL utsänds senare.

Det första steget är att Planera MAL d v s att klara ut vilka MAL-resurser som i vårt fall MKG

behöver för sin verksamhet i fred, kris och krig. Det gäller således för nyttjaren av MAL ( =

krigsförbandschefer) att räkna ut vad de verkligen behöver av Mark, Anläggningar och Lokaler

för att produkten = krigsförbandet ska bli det bästa möjliga.

Inom MKG har en projektgrupp - PG MAL - bildats och påbörjat planeringsarbetet. Redan i

höst kommer i O-basplaneringen MAL-projektet att bli en realitet.

Inledningen ur häftet Planera MAL sid 19-20.
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Planera MAL
- Ändamålsenliga MAL - resurser i rätt tid och till rätt kostnad.

Det övergripande målet för MAL-försörjningen
inom försvarsmakten är att skapa, vidmakthålla
och utveckla en sådan ledning och verksamhet
att:

- krigsorganisationen tillförs ändamålsenliga
anläggningar och att dessa hålls i krigsdugligt
skick,

- krigsplanläggningen vad avser anläggningar
genomförs med hög kvalitet och

- försvarsmakten i fred förses med ändamåls-
enliga lokaler till lägsta möjliga kostnad över
tiden.

Verksamheten på alla nivåer utformas för att ar-
beta i syfte att uppnå dessa övergripande mål. En
grundläggande princip skall därvid vara en stark
decentralisering/delegering från central och högre
regional nivå till lägre regional/lokal nivå.
l,'

VERKSAM·
upp- HETS· NYITJANDE RESUJ.,
GIFT7 PLANE- f- - - - - FÖRSVARETS PRODUKTION - - - - AV MAL -7 TAT

RING

En annan grundläggande princip är att skapa ett
entydigt ansvar.

Därför är en förutseende, långsiktig och stabil
verksamhetsplanering en viktig grund för en ef-
fektiv MAL - försörjning.
Ett förstahandskrav i all MAL - försörjning är att
befintliga markområden, anläggningar och loka-
ler utnyttjas maximalt. Om de inte räcker till
måste nya MAL - resurser anskaffas. Om över-
skott föreligger måste detta avvecklas.

I denna del av Handboken MAL - PLANERA
MAL - behandlas hur behovet av MAL - resurser
skall planeras och lösas så att verksamheten kan
bedrivas så effektivt som möjligt.

19

PlanerIngens vIktIgaste uppgift ilr att samordna verksamhetsbehovet sA att befintliga MAL· resurser utnyttjas msxl-
malt samt att Identifiera behov av anskaffningar, förändringar eller avveckling.
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HANDBOKEN MAL I fred
O Hög kvalitet i krigs förberedelserna

O God service till freds verksamheten

O Hög effektivitet inom MAL-försörjningen

O God förvaltning av försvarsmaktens, statens,
kapital i form av mark, anläggningar och loka-
ler

O Statlig samordning enligt regeringens inrikt-
ning.

Försvarsmaktens försörjning med mark, anlägg-
ningar och lokaler, MAL, har följande mäl:

I krig och kris
O Ett effektivt stöd inom anläggnings- och lokal-

försörjningen för skydd mot vapenverkan och
funktionellt skydd av personal och materiel
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Vad händer på MKG under ma.i:juni 1990
(Utdrag ur VÖ)

DaS!: Kl Verksamhet
04-30 GU-bat P 18: Ovningsuppehäll (04-30--05-06)
05-02 1330-1430 ATO-info

p 18: GKÖ pbat BO-Bl
05-031300 Uppföljningsmöte omorganisation MKG

05-04 Lv 2: DM fälttävlan
Chefsutbildning (05-07--08)
P 18: GKÖ pbat B2

05-10 P 18: GKÖ pbat F-skede
VE: Sista KP-bilen levereras

05-11 0800- Ledningsmöte
1000- Totalförsvarsmöte

p 18 RegM fältskjutning, pistol
A 7 Vårpokalen

05-14 0800- Särskild mobuppföljning
1245- Uppdragsuppföljning per 04-30

Lv 2: Beredskapskontro1l2 (05-14--16)
Nordiskt försvarsministermöte (05-14--15) på Gotland

05-16 Motionstävling NW, terränglöpning 3 km (fm)
" fältskjutning pistol (em)-

05-17 Ledningsdag GK
Rikshemvärnsting (05-17--18)

05-18 0800-0900 MKG-rapport
p 18 slutövning --05-20

05-19 Hemvärnet 50 år firas (05-19--20)
05-20 Stab: Hemvärnsmönstring 50 år

p 18 stridsskjutning
05-22 1300-1600 Säkanalys ADB smtr i Gropen
05-23 P 18: RU delar utryckning
05-25 Klämdag
05-26 Stab: FBU fältarbetskurs (05-26--27)
05-28 Beräkningsunderlag till Förmånsavd PersE

Stab: SÖB
Lv 2: Skjutperiod 4 (05-28--31)

05-30 P 18: Avtackning GU-personal
05-31 CMKG GU-inspektion P 18 (3. komp)

MDM budkavleorientering
06-01 0800-0900 MKG-rapport



22 MKG-NYfT

Utnämning av nya fänrikar
p 18 årsklass och A 7: PB-vpl utry

06-02 Stab: Atterdagsmarschen (06-02--03)
06-05 P 18 och A 7: SÖB (06-05--15)

Lv 2: Skjutperiod 4 (06-05--08)
06-06 1315- Arbetsmiljökornmitte smtr

Funktionsfältövning sbtj (06-06--07)
P 18: Brigsamordningsmöte
NATIONALDAGEN

06-07 MDM banskjutning gevär (prel)
06-08 0800-1130 Programvärdering, redovisning

1300-1600 Uppdragsuppföljning per 05-31
MDM banskjutning pistol (prel)
Skolorna slutar

06-11 MHS fältövning G:l (06-11--14)
Lv 2: Batövning (06-11--14)
FBU Incidentkurs, Fårölägret (v 24)

06-12 P 18: KB-, PB-vpl, F berplut inry
A 7: GB-, E-vpl inry
Lv 2: KB-vpl inry
MHS tvåårskurs vid MKG (06-12--14)
Chefsutb "Utvecklingssamtal", föreläsare Greger Jönsson,
Teamkonsult
Landstingskommun~lledningsövning (06-12--14)

06-14 P 18: RegM fälttävlan (alt 06-21)
06-15 0800-0900 MKG-rapport

CA besöker MKG
1400- Myndighetsinfo för all anställd personal Exhuset

06-18 Lv 2: Skjutperiod 5 (06-18--21, 25--28)
06-21 0800- Ledningsmöte
06-25 Beräkningsunderlag till Förmånsavd PersE

Lv 2: Högvakt
MHS planeringsutbildning vid MKG (06-25--29)
Lv 2: Skjutperiod (06-25--28)

06-27 Lv 2: Högvakt
06-28 Hv-samaritkurs, Fårö (06-28--07-04)
06-29 0800-0900 MKG-rapport
07-01 Armelottaskolan startar 07-01 och pågår till 07-21
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SO år

Lt Karl-Erik Gardelin
50 år den 30 april.
Ung aspirant 1959. Bar den
förnämliga titeln rustmästare
i 2 månader. Nu adjutant 6.
komp.

Kn Tore Gardelin
50 år den 13maj.
Böljade som befälselev 1957
vidflottan. Idag Chef bered-
skapsdetaljen/sekt 1.

Fding Per Hultgren
50 år den 15juni.
Hjälpmontör vid centrala
flygverkstaden Arboga 1960.
Har jobbat vid både F 1 och
F 16 fram till överflyttningen
1985. Finns nu vid Mark-Te-
leNE.

Övlt Göran Hammarstedt
50 år den 2 maj.
Armeunderingenjör 1963.
Regementsingenjör vid P 18
några år. Är nu Chefför verk-
stadsenheten.

Telerep Harald Johansson
50 år den 13maj.
Telerep vid KA 31961. ÖVer
tiIIcentrala flygverkstaden
Malmslätt 1962. Har sedan
jobbat vid både F 1 och F 16
och överfördes 1985 till
MKGoch Mark-TeleNE.
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SO år

Kn Alf Löfqvist
50 år den 15juni.
Aspirant 1958vid 118. Var på
trupp fram t o m 1981. Idag
Chef för Allmänavdelning-
en/PersE.

60 år

Hantv Karl-Emil Lingvall
60 år den 2 maj.
Anställdes 1952 vid VII. mi-
lo. Jobbar nu vid hantverks-
detaljenJFBE.

Kn Per-Åke Friberg
50 år den 29 juni.
Började 1962vid P 1G. Job-
bat många år som motorbefäl
vid P 18. Nu Chef inre
utb/DSA.

Fdm Hans Ahlqvist
60 år den 1 maj.
Började som eldare vid A 7
1953 och jobbade som detta
fram till 1972. Jobbar nu i
målförrådet/DSA.
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Rut Lagvik
Fredagen den 30 mars avtackades Rut Lagvik efter drygt 42 års tjänst vid I 18/P 18 och Got-
lands militärkommando. Sedan maj 1985 hade hon sin arbetsplats i Nya Wisborg.
Rut har alltid varit en glad och omtyckt arbetskamrat. Rut har hela tiden tjänstgjort i regemen-
tets och myndighetens telefonväxel och har därvid alltid försökt att hålla reda på oss alla och
samtidigt varit ansiktet utåt, "serviceminded", glad och trevlig.
Vi önskar Rut allt gott för framtiden och hoppas att hon får många goda pensionärsår.

P 18 officerskår avtackar genom
Claes-Göran Nilsson.

Kaj Wiren FBE överlämnar en
blomsterkrans.

Stefan Lytholm hjälper till med
halssmycket vid avskedsmiddagen på
Lingården.

Chefen för stabsavdelningen avtackar
på sitt speciella sätt.
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Bengt Ericsson
Bengt gick i pension efter 48 år vid Miloverkstaden.
Samma år skpbilen såg dagens ljus började Bengt sin bana som skrivbiträde och blev så
småningom förrådsmästare vid Miloverkstaden, en tjänst som han hade vid sin pensionering.
Han var även aktiv inom politiken och facket i många år.
Avtackning skedde på Miloverkstaden med samtlig personal samlad där verkstadschefen Göran
Hammarstedt höll tal till Bengt och delade ut de presenter som personalen hade givit honom.
Bl a en tavla av Erik Olsson.
Den officiella avtackningen blir vid Miloverkstadens årliga Luciafirande då medalj delas ut för
lång och trogen tjänst.

Här tackar Bengt två arbetskamrater Bertil Lundin (med ryggen mot kameran) och
Bengts efterträdare Björn Ahnell.
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Till Salu

Volvo 740 GL-85 Rostfri
8.900 mil
Synnerligen välvårdad. Pris
79.000:-.

C I1.Komp Tel:5320

Crescent Competition halv-
racer.
Lätt ram, 12vx, 28".
Pedantskött. Pris 2000:-.

C l l.Komp Tel:5320

Tillfälle!
Rundskuren kappa - m/86,
"Cape", till högtidsdräkt.
Storlek 52. 1000 kronor ra-
batt! Ej uthämtad från ekipe-
ringsaffär.
Tel 5500 för mer info.
(V 17-18 tel: 71714)

Husvagn Kabe deluxe, 470
årsmod 1981,välvårdad
Pris: 50.000:-, inkl förtält
Tel;541O

Önskas köpa

Moped till 15-årig pojke. Pris
max 2000:-.
Mindre defekter gör inget.

Leif Danielsson Tel:561O

Pris 25:-

P 18 IK sportschampo inne-
håller 300 ml shampo, balsam
och duchtvål, det är en kvali-
tetsprodukt som blivit mycket
populär, inte minst bland våra
tjejer. Priset vid frisör varie-
rar mellan 45 kr och 55 kr.
Shampot säljs av: Börje Sig-
gelin Bokförrådet.
Idrottsavdelningen,
Wisborgsmässen,
Sylve Karlsson Stabsavd.

Uthyres

2 stugor södra Gotland 8 km
till bad, 6 km till bangolf.
Full utr, del i kök, toa, dusch.
För info ring 0497-83230
Eva/MR

Önskar Hyra

Finns det någon som vill hyra
ut en liten bostad (perma-
nent) till rimlig kostnad, be-
lägen i Visby med omnejd.
Var vänlig kontakta Maggan
Åman på Försvarsresor.
Det är kris!
Tel:5372 eller 5377

Nu är den här kamoflagepennan med ditt eget namn pennan kostar 70 kr/st vid köp av 5 st. Du
behöver inte ha samma namn på pennorna utan beställ gärna till dina kamrater. Leveranstid är ca
10 dagar.
Beställ vid Gösta tel 5027 Presentproblem?????Kontakta Hasse eller Gösta så löser vi dem.
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"FÖRENINGEN FÖR ALLA
OFFICERARE"

OFMKG

1990 års styrelse

Ordförande:
Mj Lars Ellebring MKGstab

1. vice ordförande:
Mj Christer Olofsson ME

2. vice ordförande:
Mj Lars-Göran Larsson A 7

1. sekreterare:
Kn Mikael Carlsson P 18

2. sekreterare/kassör:
Kn Ingemar Gutenberg Lv 2

Repr P 18:
Mj Lennart Lissheim
Mj Gunnar Eneqvist

Repr A 7:
Mj Max Magnusson
Kn Bengt-Åke Nordenhall
Kn Karl Lindström (

ReprLv2:
Mj Kent Samuelsson (t o m
06-30)
Kn Henry Bengtsson (fr o m
07-01)
Mj Per Lundqvist

Repr MKGstab/ProdE:
Mj Svante Hagström
Mj Harald Hoffman

ReprME:
Kn Lars-Ove Hoas
Kostchef Eva Alveheim

Repr övriga + civila:
Ding Gösta Pettersson
Adir Anders Hägg

Försvarets civila idrottsförening

Här är slutresultaten på FCIF:s hemmabanetävling på luftgevär
och luftpistol. MKG tog hem två klassegrar och kom tvåa i lag
med luftgevär, och det är alltså bland alla civila försvarsanställda
(och några militärer) i hela Sverige!

Luft2evär Luftpistol

Klass A 17 deltagare Klass A 57 deltagare
1. Conny Pettersson MKG 381 p 1. oPeter Nordgren FRA 380 P
6. Kjell Thomsson MKG 359 p 6 AkeKarlsson MKG 371 P
9. K-G Classon MKG 344 P 15. Leif Andersson MKG 366 p

Klass 8114 deltagare Klass 835 deltagare
1. Patrik Lindfors A 8 376 p 1. Ulf Svensson F 6 370 p
3. Per Hult MKG 356 p 9. Erik Åkerblom MKG 346 p
6. Lennart Wallin MKG 349 p 10. Börje Siggelin MKG 343 p
9. Sven Pettersson MKG 337 p 14. Magnus Olofsson MKG 331 P
31. Sigvard Nilsson MKG 304 P 21. Tore Olofsson MKG 299 P
33. Stefan Holm MKG 302 P

Klass C 16 deltagare
Klass C 10 deltagare 1. Annika Holm S 1 365 P
1. Eva Nordgren MKG 361 p 13. Eva Nordgren MKG 266 P

Lagtävling 15 lag Lagtävling 20 lag
1. FFVHK 1108 P1. A 8 Civila IF 1123 P 7. MKG, Åke, Leif, Erik 1083 P2. MKG,

Lennart, Conny, Kjell 1089 P

Ett stort tack till Kn Kavhed för hederspriserna.

Det här är första gången Försvarets Civila Idrottsförbund
FCIF:s tävling skjuts här på MKG.
Bordtennis, vollyboll, bowling, badminton, handboll, pistol, ge-
vär, varpa, fotboll, innebandy och golf är andra "Försvarsidrotts-
grenar" som Du som civilanställd kan delta i.
Bowlingen har varit iväg och tävlat några gånger. Det finns
många fler idrotter. Är Du (civilanställd) intresserad?
Kontakta Eva Nordgren, bokförrådet, 5475 eller Lennart Wal-
lin, mobförrådet, 5485. Det gäller alltså endast civilanställda.
(Men på skyttesidan får även anställd militär vara med på hem-
mabanetävlingarna. Ej i Mästerskapen).

Hälsningar
Eva Nordgren
Bok- och blankettförrådet

Red anm: Det är roligt att se hur väl våra civilanställda inom
MKG har lyckats. Redaktionen gratulerar.
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MKG-mästerskap i bowling

Torsdagen den 22 februari
genomfördes MKG-mäster-
skap i bowling för anställda.
28 bowlare ställde upp.

Resultat
1. Stefan Johansson

VE 842 P
2. Allan Ahlin

MEfTSF 825"
3. Tomas Wetberg

MEfTSF 825"
4. Tore Andersson

Livkomp/P 18 822"
5. Ulf Nilsson

11. kornp/Lv 2 765 "

Sven Ahlgren MEffSF

Här delar tävlingsledaren Stig Malmqvist MEffSF ut pris till segraren
Stefan Johansson VE.
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•• oGOTLANDSHEMVARN-SOAR
20 MAJ

Gotlands Hemvärn firar sin 50-årsdag över hela gotland

Platser Stangmalmen

Ala

Klintehamn

Visby

Bro

Enholmen

Lärbro

Fårö

Program: Korum

Musikunderhållning

Högtidstal

Förtäring

Information

Förevisning

Lotterier

MM

STÖD GOTLANDS HEMVÄRN - KÖP MINNESBOKEN
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Samtlia:a anställda vid MKG med anhöriga
Lördagen den 26. maj genomför vi "MKG-dag" med en familjeutflykt till Marsängen på
skjutfältet. Vi hoppas att just Du kommer med hela Din familj!! Vi bjuder på lite att äta och
dessutom kaffe/saft före hemfärd samt en och annan liten överraskning.

Dessutom:
- Tipspromenad
- Gotländska lekar
- Naturvandring. Såväl blommor som fåglar. Medför fika
- Videospel för barn och vuxna
- Fysisk träning till/med Tv-spel
- Skattjakt
- Barnen åker KP-bil och Du häst och vagn om allt går i lås
- Dessutom sallad i personalmatsalen med dans på kvällen om tillräckligt många anmäler
sig. Musiken bjuder vi på. Maten betalar Du en liten slant för.

Buss avgår från Nya Wisborg till Marsägen kl 0900 och 0930. Avser Du att åka egen bil så
finns det gott om parkeringsplatser vid framkomsten.

Sänd därför in nedanstående talong till PersE snarast dock senast 10. maj.
Ändringar vill vi också få in efterhand intill 05-25.

C Info

Riv av här

Vi kommer till Marsängen JaD vuxna. barn

Vi åker med egen bil

buss 0900

buss 0945

Sallad i "MR" med dans i Exhuset. Jag/Vi kommer stycken

Namn Enhet/Avd



John Olofssons systerdotter Milly Hammarsröm ( 5 år 1914) och med många minnen från mobiliseringen äger
gården Austris och ses här brevid det gamla Marketenteriet som ännu finns kvar.

MKG's utställningsmonter för jobbmässan finns uppställd vid OSA/Inre utb


