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I skrivande stund är jag på Förs
varshögskolan. Vid försvarshög
skolan utbildas med tonvikt på 
samverkan civil och militär perso
nal för ledande befattningar inom 
totalförsvaret. Det har varit många 
bra och intressanta föreläsningar. 
Vi har bl a fått träffa försvarsut
skottet och under en hel kväll dis
kuterat det kommande försvarsbe
slutet. 
Mycket talar för att det blir stora 
föränd ringar av totalförsvarets led
ningsorganisation, led ningsfilosofi 
och myndighetsstruktur. Bl a för att 
klara en nödvändig materiell för
nyelse och en bättre u tbildning av 
värnpliktiga och befäl. En viktig 
utgångspunkt är att sätta krigsorga
nisationen i centrum (Verksam
hetside -90) och att sammanhanget 
mellan krigs- och grundorganisa
tionen stärks. Det här kommer bl a 
att ställa nya krav på produktions
ledning samordnad med den ope
rativa ledningen. Det i sin tur kom
mer att ställa förändrade krav på 
informationsinnehållet på aUa ni
våer i lednings-systemet. 
Nuvarande informationssystem 
kommer inte utan omfattande in
grepp att kunna tillgodose dessa 
krav fullt ut. En modernisering och 
effektivisering av informations
försörjningen är därför angelägen. 
Mot denna bakgrund har ÖB upp
dragit åt FMV att redovisa ett sam
lat förslag till hur ledningen av för
nödenhetsförsörjningen skall ut
vecklas och anpassas till ny led
ningsstruktur inom försvarsmakten 
samt hur området skall stödjas med 
informationssystem. Sture Sele
mark belyser j en artikel i detta 

av tekn dir Jan Edelswärd 

nummer hur FMV avser att lösa 
detta uppdrag. 
Det är viktigt att i det fortsatta 
utvecklingsarbetet med system 
DELTA utgå från den lokala nivåns 
behov och a tt arbetet samordnas 
med de huvudprogramvisa utvec
klingsarbetena inom informations
systemområdet, exempelvis ULL! 
A, MU90, LIFV m fl. 
Inom RESMAT har vi också analy
serat hur de nya förändringarna 
kommer att påverka vår verksam
het. Vi har sedan 1,5 år tillbaka 
upprättat en långtidsprognos. 
Prognosen mynnar ut i hur omkost
nadspålägget kan komma att ut
vecklas fram till år 2000. Jag kan 
konstatera att försäljningsvolymen 
under förra budgetåret var enligt 
plan, men att det fanns en tendens 
till viss minskning under de sista 
fyra månaderna. 

Detta beror bl a på nedskärningar 
inom repetionsutbildning, drift och 
förvaltning. 

För att ytterligare öka vår bered
skap så arbetade vi fram en alterna
tiv åtgärdsplan vid olika volym- ~~~"'iiiII 

Reds reflektioner 

Så var det jul igen och Du håller 
årets sista IRMA i din hand. Det 
är mysigt nu när det är mörkt på 
kvällarna och man får tända ljus 
och fundera lite över de komman
de julklapparna. En önskejul
klapp till oss på redaktionen vore 

förändringar. Vi har konstaterat att 
inledningen av det här budgetåret 
har inneburit en minskad försälj
ningsvolym varför vi valt att vid
taga åtgärder för att anpassa vår 
verksamhet mot eventuella volym
minskningar. Det här är en svår 
uppgift och den närmaste tiden 
kommer att vara krävande, men 
samtidigt ser vi nu fördelarna med 
att vara l.000:-anslagsfinansierade. 
Vi har nu möjlighet att snabbt 
vidtaga åtgärder så att vi erhåller 
balans i budgeten. Att vi har rele
vanta uppföljningsmöjligheter är 
också en förutsättning för att kunna 
fortsätta utvecklingen av vår mål
styrning. Jag vill avslutningsvis 
tacka alla kunder, uppdragsgivare, 
leverantörer, anställda vid 
RESMAT m fl för det gångna året 
och önska Er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År! 

~~ 

C FMV:RESMA T 

insändarbidrag av något slag, 
t ex en rolig historia. 

Du har kanske något önskemål 
vad vi skall skriva om eller vill 
Du kanske veta mer om något vi 
redan skrivit om. Alla bidrag är 
varmt välkomna! 
Ha en gemytlig jul med mycket 
snö och julklappar. 

Il~lAM1jfJ -en kundtidning från FMV:RESMAT 
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Redaktion: Sture Selemark Box 1002 mars 1992. 
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Ombyggnad pågår 

Projekt Centrallager 90 har nu gått in i slut
fasen d v s ombyggnad av Berget i Arboga. 
Omkring den 1:a november starta
de ombyggnaden av vårt central 
lager i Berget. En omfattande reno
vering skall nu genomföras och den 
drygt 40-åriga patinan (åldersryn
kor etc) som nu finns skall ersättas 
med fräscha färger mm. 

Brandskyddet skall förbättras ge
nom tillskapandet av ett antal 
brandceller som var för sig kan iso
leras från varandra. En ny varuhiss 
skall installeras liksom nya kon
torsutrymmen. WS och elinstalla
tionerna skall bytas u t. 

När midsomnmaren -92 är avdan
sad skall en ny lagerinredning kun
na installeras i de då ombyggda de
larna och allt kan, om nuvarande 
planer håller vara klart för använd
ning omkring november-92. 
Under ombyggnadstiden skall vår 
ordinarie försörjning från Berget 
kunna bedrivas. Vi hoppas att detta 
skall kunna gå bra men utber oss 
ändå om förståelse om allt någon 
gång inte fungerar som det skall 
göra. 

Sture Selemark 

Fömödenhetsförsörjning 2000 

Sedan hösten 1990 pågår inom för
svaret ett utredningsarbete som be
rör hur den framtida ledningen av 
fömödenhetsförsörjningen och ma 
terielunderhållet skall utvecklas och 
anpassas till ny ledningsstruktur 
inom försvarsmakten - SAMT HUR 
OMRÅDET SKALL FÖRSES MED 
INFORMA TIONSSYSTEM. 
Arbetet bedrivs under ÖB i pro
jektform där FMV medverkar i 
olika hänseenden. 

Utredningen har bl a konstaterat att 
"Informationssystemet DEL TA som 
nu stöder reservma terielförsörj
ningen, ger inte erforderligt stöd 
mot bakgrund av pågående verk
samhetsutveckling. Kraven på sys
temet hänför sig till början av 1980
talet" . 
Systemet saknar förutsättningar för 
samverkan med de ledningssystem 
som nu utvecklas vid försvarsgre
Ilarna och den nuvarande centrali
serade systemstrukturen gör det 
mycket sårbart i krig. 

De nuvarande drift-, underhålls
och utvecklingskostnaderna på 
ca 30 miljoner kronor per år är 
oacceptabla. 

Baserat på bl a ovanstående aspek
ter har OB uppdragit åt FMV att 
fortsätta påbörjat arbete med att 
klarlägga nödvändigt beslutsunder
lag för anskaffning av ett nytt re

servmaterielsystem - system R2000. 
Därutöver har MBS ett uppdrag att 
klarlägga de regionala/lokala kra
ven på reservmaterielsystemet. 
FMV har även erhållit uppdrag att 
redovisa plan m m för införandet 
av ett nytt system för produktion 
av grund- och förvaltningsdata 
(Frej-95). 

Inom RESMAT har för det fort
satta arbetet inrättats en projekt
organisation PR2000 som skall le
da, planera och samordna arbetet 
med ett nytt reservmaterielsystem. 
Projektorganisationen framgår av 
följande skiss. 

PROJEKT PRZOOO 
ORGANISATION 

l 
Proje ktfedare 


Biträdande projektledare 


J 

Styrgruppl l Rcfc.rensgrupp l
J 

I I I 
Projektgrupp i Projektgrupp DELTA I Projektgrupp 

Vcrk!amhcts 

l 
ADB 

) 
E ndast an:dyscr 

n~'iursp lancring 

I de olika projektorganisationsen
heterna ingår förutom RESMAT 
personal även representanter för 
FMV UH-avdelningar, TEKNIK
OOK, VERKSTAD och FÖRRÅD. 
Projektets sluttidpunkt är planerad 

till 95-06-30 men innan dess återstår 
mycken möda. Närmast har ett antal 
verksamhetsanalyser uppstartats 
med början i milo Syd där de regio
nala och lokala kraven på reservma
terielförsörjningen har analyserats. 
Vidare planeras under detta bud
getår ytterligare arbete med en för
studie avseende ADB-tekniken i 
syfte att kunna genomföra ett försök 
inom milo Syd budgetåret 92/93. 
Att ta fram ett nytt informationssys
tem som under 90-talet skall avlösa 
vårt nuvarande DELTA är en stor 
och krävande uppgift. Många är be
rörda av reservmaterielförsörjningen 

I 


Albc[$grupp 

FREJ·9.1 


varför ett stort "kravpuzzel" måste 
kunna läggas ut innan själva ADB
lösningarna kan påbörjas och ett 
nytt informationssytem tillskapas. 

Sture Selemark 
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Nu har vi gjort det IGEN! 

RESMAT ligger på teknikens framkant. 


Foto: Annika Jiinsson 

Eftersom RESMAT handlar med 
utländska leverantörer och framför 
allt ifrån USA har vi abonnerat på 
mikrofiche. För några år sedan kom 
ett databassystem kallat HAY
STACK som omfattar alla artiklar 
på NATOA-nr, ca 6 miljoner. Alla 
data från mikrofichen finns nu 
lagrade på 4 st CD-ski vor sk CD
ROM (Compact Disc-Read Only 
Memory). För att komma åt infor
mationen är detta kopplat till en 
vanlig PC med hårddisk. 

En stor fördel med HAYSTACK är 
att man kan söka sig fram till rätt 
artikel med endast få ingångsdata. 
Exempelvis kan man söka på be
nämningen skruv som har artikel
nummer 782 i början och resten 
okänt. Man får då reda på att det 
finns 52 st artiklar med denna kom
binationen. Man kan då börja att leta 
sig fram till rätt artikel. Vet man 

dessutom vem som har tillverkat 
skruven kan man minska antalet 
möjliga artiklar till ett fåtal eller 
rent av hitta rätt artikel. 

För att söka har man ett antal sök
nycklar vilka är: NATOA-nr, arti
kelnummer, artikelbenämning, 
företagsnamn och företagskod. När 
man sedan har hittat rätt artikel 
finns det uppgifter om benämning, 
tillverkares artikelnummer, pris, 
tekniska data mm. 

Dessa sökningar som förut tog flera 
minuter sker nu sekundsnabbt. Vi 
har flera gånger lyckats hitta artik
lar där vi har dubbelredovisning i 
förråd. Dessutom har vi hittat er
sättningar till lägre priser. 

Som jag nämnde i ett tidigare num
mer av IRMA använder jag även 
HAYSTACK innan jag gör direkt

upphandlingar ifrån försvaret i 
USA. 

HAYSTACK har vi hittills haft 
kopplat till en pe. Nu har det 
kommit en möjlighet att koppla 
detta till vårt lokala PC-nät så att 
fler användare kan komma åt 
informationen samtidigt. Enligt 
leverantören är vi först i världen 
med att använda HAYSTACK på 
nätverk. 

CD-ROM tekniken är på snabb 
frammarch när det gäller att söka 
information i stora textmassor. 
FMV har också nappat på iden. 

FMV:Teknikdok provar för närva
rande att lagra data från FREJ på 
CD-skivor. Givetvis är RESMAT 
med för att prova och utvärdera 
möjligheterna. 

Christofer Kärrdahl 
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( RESMAT - PROFILEN) 

Får Vi presentera 

LARSOHMAN 
Central gestalt på Centrallagret som snart 
tar det piano 

Foto: Annika Jönsson 

Vill Du ge en kort presentation 
av Dig själv. 

-Jag är född och uppvuxen på en 
lantgård i Medåker. Övertog går
den efter mina föräldrar, men bon
deyrket var nog inte det rätta för 
mej. För 30 år sedan började jag på 
FMV dåvarande UHF som truckfö
rare. Jag har gått den långa vägen 
och slutade som chef för lageren
heten 1990. Sång och musik har 
alltid varit mitt stora intresse, jag 
började spela piano redan 8 år gam
mal. Min dröm när jag var 15-16 år 
var att gå med i ett dansband och 
spela piano, men min mor sa NEJ. 
-Man kommer bara ut på dåligheter 
när man sysslar med sånt! 
På den tiden gjorde man som fö
räldrarna sa, så det blev inget av 
med det. 

Vad har Du för fritids
intressen? 

- Sången och musiken kommer ju 

förstås i l:a hand. Har tidigare 

varit med i två olika körer, blandad 

kör och manskör. De sista 10-15 

åren har jag bara varit med i mans

kören. Eftersom vi bor i ett f.d sol

dattorp med tillhörande åkerlap

par, blir den naturliga följden, att 

jag ägnar en stor del av fritiden att 


"påta" i jorden. 


Ett annat intresse är att laga mat, så 


på lördagskvällarna kan det vara 
viss trängsel vid spisen. 

Om Du ser tillbaka på dina 30 
år på FMV vad minnns Du 
mest? 
-Tiden efter omorganisationen 1985 
då Reservmaterielavdelningen bil
dades är helt klart den roligaste 
perioden under mina 30 år på FMV. 
Jag fick vara med att planera och 
projektera för bl a byggnationen i 
Ekbacken, nytt färgförråd, nytt 
förråd i Eskilstuna, godshante
ringsbyggnaden på gården, ny 
vaktlokal. I dagarna (28 okt) börjar 
ombyggnaden av berget. För 
närvarande är planerna på en kon
torsbyggnad för ca 50 personer 
högaktuella. 

När Du läser böcker, vad läser 
Du då? 

- Helst historiska romaner och bio

gafier. Den senaste lästa var två 

"tegelstenar" på 1000 sidor om 

Henrik VIII och hans dotter Elisa

beth I. En bra författare jag upp

täckt på senare år är Peter Englund 

som bl a skrivit POLTAVA. 


Du tänker ju bli pensionär i 

april-92. Är det något speciellt 

Du har "sparat" att göra då? 

- En resa till Rom på 14 dagar skall 

det bli. Jag skall besöka Peterskyr

kan, Colosseum, Sixtinska kapellet 
med Michellangelos berömda mål
ningar och en mängd andra sevärd
heter. Vi har rest ytterst lite utom
lands. Rom har alltid varit en 
dröm. 

Går Du på bio då? 
- Ytterst sällan. För 14 dagar sedan 
såg jag "Stinsen brinner" med After 
Shave och Galenskaparna. Jag hade 
hejdlöst roligt. Galenskaparna gör 
ju verkligen skäl för sitt namn. Det 
var 10 år sedan jag var på bio förra 
gången, då såg jag"AMADEUS" 2 
gånger. 

Som vanligt avslutar IRMA med frågan: 

Vem skulle Du vilja ha med Dig 
på en öde ö? 

- Det är ju så många ..., men natur
ligtvis min hustru Birgit. 

Tarja, vår personalchef som varit på 
ön tidigare, har förhoppningsvis 
lämnat kvar pianot. Då tar jag över 
det. Och naturligtvis uppskattar jag 
att få laga mat över lägerelden. 

Tack för pratstunden Lars. Nästa 
gång jag går på dans får jag väl 
"kolla in" orgel/eianospelaren, det 
kan ju vara Lars Ohman som lirar. 

Annika Jönsson 
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Inköpsbyrå FACK ingår i huvudavdelningen 
för kommersiell verksamhet samt tillhör In
köpsavdelningen. Byrån är uppdelad i två en
heter varav en är placerad i Arboga, InköpCA 
och en i Karlstad, Inköp CK. 

Chefen för byrån är placerad i Arboga. 

Presentation av InköpGA 
Våra huvudkunder är idag RES

MAT samt försvarets regionala och 

lokala myndigheter.Vår verksam

hetside är att äga marknadskänne

dom och kommersiell kompetens 

samt att lämna våra kunder kom

mersiell rådgivning och service 

genom att få fram 


". rätt materiel 

". i rätt tid 

". till rätt kvalitet 

". rätt pris samt 

". till rätt plats 


Detta sker genom ett affärsmässigt 

agerande, med hjälp av ett effektivt 

ADB-stöd och anpassade service

nivåer. 

Vårt mål är att få och bibehålla nöj

da kunder bl a genom god leve

ranssäkerhet. 

Vi arbetar idag i en uppdragsstyrd 

och intäktsfinansierad verksamhet. 

Dettta fungerar mycket bra tack 

vare ett bra samarbete på alla plan. 


Presentation av InköpGA personals 

arbetsuppgifter: 


Lennart Edvardsson 

Chef för enheterna i Arboga och 

Karlstad. 


Bengt Holmqvist 

Inköpsledare för armen och flyget. 

Svarar för byråchefen vid dennes 

frånvaro. 


Åke Becker 

Arbetar mot standardmaterielsek

tionen. Köper standardmateriel, 

framförallt från ut·landet. 


Bengt Bergh 

Inköpsledare marinen, sammanhål

lande för svenska avtal inom en

heten. 


Lena Ellslröm 

Finns ej med på bild. Är f. n. mam

maledig. Lenas arbetsuppgifter är 

inköp av reservdelar till elektro

nikmateriel. 


Bernt Hofeldt 

Sammanhållande för utländska 

avtal. Köper reservdelar till hkp 3, 

4, 6, 9 och 10 samt motorreserv

delar från Turbomeca och Rolls

Royce. 


Rolf Jansson 

Köper reservdelar till fpl 32, 35,37, 

och SK50 samt handlägger avtal. 


Mauri Kelloaho 

Köper reservdelar till armens 

fordon samt reservdelar till fp137
apparater. 


Ann Skogqvist 

Inköps leveransbevakare. Hand

lägger interna rekvisitioner. 


ÖVre raden från viinster : Rolf Jansson, Bengt Holmqvist, Åke Becker, Bernt Hofeldt, 

Nedre raden från vänster: Bengt Bergh, Ann Skogkvist, Lennart Edvardsson , Mauri Kelloaho. 


Utan reservmateri 
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Om transporter och transport

kostnader för reservmaterlel. 


Vid RESMAT i Arboga har transporttiderna för paket (ASG EXACT) 
och pall (KRONFRAKT och ASG) undersökts. Undersökningsperioden 
var ca 4 veckor i början på hösten-9l. 


Först vill vi tacka alla Er som så 
snabbt och noggrant återsänt de 
"frågebrev" vi sände med olika 
försändelser - svars frekvensen var 
klart över 90% ! 

Vi har nu ett digert material att ar
beta med, och vi har redan - till
sammans med vår speditör - börjat 
vidtaga åtgärder för att förbättra 
(förkorta) transporttiderna både för 
paket och pall. 
Som vi hoppas alla vet så är pall
transporterna "kostnadsfria" för 
våra kunder. Vi försöker givetvis 
att få med så många försändelser 
som möjligt i palltransporterna, 

men de "brådskande beordringar" 
som vi bedömer inte kan hinna 
fram i rätt tid med pall transport 
sänder vi som enskilda paket. 

Transportkostnader föranledda av 
"brådskande beordringar" vid 
centralförrådet i Arboga kommer 
att debiteras beställaren (så gott 
som alltid ett "beordrande förråd"). 
Vi kommer att debitera en 
"enhetskostnad" på 45 kr per 

I 	 paket, och om transporten de facto 
kostar mer så står RESMATför 
mellanskillnaden. 
Transportkostnad för dessa paket 
uppstår alltså inte om vi kan skicka 

paketet i pall eller om kunden själv 
hämtar paketet hos oss på RESMAT. 
Vi undersöker nu för fullt hur och på 
vilket sätt vi enklast och smidigast 
skall ha "debiteringsru tinen". 

Vår strävan är givetvis att Ni - våra 
kunder - inte skall uppleva något 
extraarbete i och med faktureringen 
av dessa fraktkostnader. 
Debiteringen kan påbörjas först när 
dessa rutiner är i funktion. 

Martin Andreae 

stannar försvaret 
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Fredagen den 13:e avskräckte inte FMV-golfare för aUFMV-Golf genomföra Mästerskapet på Arboga Golfklubbs bana. 

I denna vackra septemberdag 
stäIIde 62 startande upp för att 
kämpa om den åtråvärda titeln 
FMV-mästare. Nytt deltagar
rekord, med startande från Stock
holm, Karlstad, Linköping, Karls
borg, Eskilstuna och Arboga. 
Glädje och besvikelse, över boIIens 
flykt och dess nedslagsområde, 
blandades väl genom hela spelfältet. 
Värt att notera är banehefens kom
mentar liII den som anmärkte på 
svår terräng vid sidan av ordinarie 
spelfältet. -"Vi har lagt ner 6 miljo
ner på banan, så då får Ni vara så 
vänliga att utnyttja spelfältet" . 
Mästerskapsteeknet hamnade i 
Karlstad hos 1 hep Lasse Engström 
som var lite grand förhandslippad. 
Hård konkurrens om andraplatsen 
fick Hans Hallström av Arbogas 

Sittande fr .v . ser vi Reinhold Berg FMV:AUH, Hans Hallström FMV:FlygFL, samt ss
segraren i A-klass-en, Lasse Engström FMV:Förplägnad. 

Göte Pettersson. I hep-tävlingen A Ett välfyllt prisbord oeh en trevlig 
klass segrade Göte Pettersson från bana gav många önskemål om att få 

återkomma nästa år. Arboga medan B-klassens segrare 
Bo A Bylund blev undertecknad. 

IRMA på FMV-Golf 

Pegga upp på tee, scratch, slice, 
pitch, hook, faid, draw, duff, 
green fee, socket, ship och 
drop. Orden snurrar i huvudet 
på eho Det känns som jag har 
slängt upp ett "gäng" 
golfbollar i luften och en efter 
en rasar de i huvudet på mig. 
Jag har för första gången i livet 
varit på en golftävling. 

Förkunskaperna var lika med noll, 
det är klart jag visste hur en golfboll 
ser ut och att man har en klubba och 
slår med, men myeket mer var det 
inte. Numera vet jag hur jag skall 
stå, att jag skall vara tyst när någon 
slår, man letar bara efter bollen en 
viss tid om den slagits ut i naturen 
och att man får en hel del motion av 
att gå runt en golfbana . 

Det värsta av aIIt var att det var 
ganska kul också. Har fått min 
första del i en golfutrustning 
förresten, en PEG (den lilla 'träbiten 
man lägger boIIen på tee när man 
skaII slå ut). Har även en inbjudan 
liII att prova och göra utslag. Men 
jag avvaktar nog tiII nästa golf
säsong, för man skall ju inte 
överdriva. 

Annika Jönsson, text och foto. 

Lillemors boll blev tydligen smutsig, 
eftersom hon badar den. 

Tack Lillemor, Jan-Erik och Ann-Margreth fär att Ni lärde mig det jag nu kan om GOLF. 
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RESMAT verksamhetside, 
målsättningar och utveckling. 
I tidigare Ledar/n har Jan 
Edelswärd redovisat vår 
verksamhetside. Man kan 
med all rätt fråga sig vad 
har hänt sedan? 

Inom avdelningen har vi upprättat 
målsättningar för respektive byrå/ 
enhet som i sin tur har omsatts i 
handlingsplaner. För Driftbyråns 
del är det här en stor mängd 
aktiviteter som skall genomföras 
under de närmaste åren. 

DELTA RUTAN 

Data om DELTA 
fanny Rosenquist 

I vår informationsfolder om DEL
TA redovisar vi vissa tekniska data 
om vårt system. Då denna folder 
endast utdelas till våra användare, 
ger vi här en kort sammanfattning. 
Som ni kan förstå, är vi mycket 
beroende av att detta system alltid 
är tillgängligt! 

Utbildning VD-Liv 

Utbildning i VD-Liv:s rutiner och 
dess samverkan med DELTA pågår 
för närvarande i våra lokaler. 
FMV:VERKST AD ansvarar för 
utbildningen. 

I handlingsplanen finns aktiviteter 
som externt är direkt riktade mot 
RESMAT kunder. Under inneva
rande år genomför vi därför ett 
antal kundbesök och kundmöten 
för att dels informera och diskutera 
olika förslag, dels ta till oss erfaren
heter. Det senare är inte minst vik
tigt då vi under senaste året verkli
gen tagit tag i det här med tillhan
dahållande av reservmateriel. Det 
handlar inte bara om transporter. 
Hela utleveransfunktionen överses, 
från data till interna rutiner inom 
RESMAT. 

Dator, ägs av Försvars Data 
Driftkostnad, c a 
Databas 
(=600 löpm A4-pärrnar) 
Program, COBOL 
Terminaler 
Terrninalanvändare 
Transaktioner / sek 
Transaktioner / dag 
Automa tiska omfördein. / vecka 
Förrådsbeteckningar 
Förtådsfack 

S-års plan för DELTA-kurser 

Efter önskemål från flera för
band, har vi tagit fram en fem
årsplan för DELTA-utbildning. 
Denna utsändes under novem
ber till myndigheternas 
utbildningsarisvariga. 

Användarhandboken 
Arbete med ändringstryck S, 
uppdateringsrutiner, pågår nu. 
Tryckning och distribution be
räknas ske under vintern. 

Internt inom Driftbyrån är ombygg
nad av berget den största aktivite
ten. På så sätt har vi omsatt vår 
verksamhetside. Vi vet var vi står 
och vad som bör göras. Några 
aktiviteter är avklarade, många 
återstår. 

Bengt Larsson 

UNISYS2200 
20 Mkr/år 
6GB 

500 
700 
1700 
8-12 
90.000 
10.000 
800.000 
3.500.000 

Argsinte Persson håller monolog 

om världens ondska för sin fru : 

-Människorna är visst från vettet 


som de slåss och kapar och kastar 

bomber. Och du, Greta, du bonar 

golvet så att jag håller på att bryta 

benen av mig! 


En officer ryter till en nyimyckt 
som inte hälsat: -Ser ni inte vilken 
uniform jag bär? 
- Jodå, den är ju ganska snygg, 

men har du sett vilka paltor dom 
hängt på mig. r-::'\':.~ 

.~W~~~\'------------::~~.-~-~ t..,-. 'f! 11 
lA'C' /j}' 
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Final i FCIF 7-mannafotboll 

Torsdagen den 5/9-91 spela
des finalen i 7-mannafotboll. 
Platsen var F17 Ronneby. 
Gästande Arboga mönstrade ett 
spelsuget gäng, och F17 hade i stort 
sett 1990 års finallag intakt. 

Matchen började med ett visst 
övertag för F17 som gjorde allt 
utom mål. Efter 10 minuters spel 
jämnade spelet ut sig och Arboga 
kom fram i flera farliga kontringar, 
ett skott i stolpens utsida blev 
resultatet. Bengt-Göran Åkesson 
F17 gav sitt lag ledningen 10 minu
ter innan första halvleks slut. 

Andra halvlek började med ett 
piggt Arbogaspel som efter ett par 
minuter välför~änt gav Roy Sjöberg 
mÖjligheten att kvittera till 
l-l. Resten av halvleken präglades 
tyvärr av oordnat spel från bägge 
lagen, mycken vilja men dålig 
kondition och teknik gladde inte 
den fåtaliga publiken. Trots ett 
envist spelande på vänsterkanten 
som oftast slutade med ett tvär
stopp i Arbogaförsvaret, lyckades 
F17 ta ledningen genom Tommy 
Roslund. När Tony Dunberg 5 mi
nuter före full tid klippte in 3-1 var 
matchen över. F17 hade försvarat 
titeln sedan föregående år. 

Trots att underlaget inte var det 
bästa, och att domsluten i vissa 
lägen var något egendomliga, be
höll gästerna och F17 ett gott hu
mör. När slutsignalen gått tackade 
spelarna domaren och varandra för 
en väl genomförd match. 

Jan-Erik Gustafsson, Fl7 

F17:s lag. .. 

ÖVre raden fr. vänster: Peter Bonsack, Jan Salomonsson , Tony Dun berg och Benny 

Athle. Nedre raden frdn vänster: Tommy Roslund, Roy Karlsson, Magnus Kjellsson, 

Torbjörn Mdnsson och Bengt-Göran Åkesson. 


FMV:RESMATs lag. 

övre raden fr. vänster: Kenneth Karlsson, Hdkan Jonsson, Conny Nilsson, Tapani 

Toivanen och Ove Kjellgren. Nedre raden fr . vänster: Roy Sjöberg, Lennart Heldring och 

Lars-Åke Haglund. 


Hemma hos kyrkoherden i Hudiks
vall ringer telefonen och en gam
mal dam säger: 
-Vill ni vara snälla och skicka hem 

25 pilsner till lördag eftermiddag? 
-Men snälla damen, det här är ju 

kyrkoherden! 
-Jaså, säger damen mycket förvå

nad,harkyrkoherdeningetannat 
att göra än att hänga på bryggeriet 
om dagarna! 

Organisationsförändringar vid RESMAT 
Tvä nya organisationsenheter finns driftenhet vilka är sammanförda 
sedan 1991-10-01 pä RESMAT. Res till denna enhet. Chef för denna 
matAT är en ny sektion vid anskaff enhet är ej tillsatt i dags dato (4/11
ningsbyrän som har bildats genom 91) men kommer att tillsättas inom 
en hopslagning av Elektronik- och det snaraste. Tjänsteförrättande 
Vapensektionerna. Chef är Tommy chef är idag Sten Edberg. Mer om 
Frank. ResmatS är vär nya Stabs- · dessa enheter fär Du läsa om i nästa 
och Serviceenhet, med uppgifter nummer av IRMA. 
och personal frän Centralenheten, . 
Ledningsstaben och Driftbyräns .. 
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Nrunn ________________________________________ 
Lösningen skall vara red. tillhanda senast 
den 31 januari 1992. De första tre rätta Adress _______________________________________ 
svaren får varsin Bellmanlott. Rätt svar Avd.--_______________________________________publiceras i nästa nummer av IRMA. 

Telefon --------------------------------------
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Nyanställd: 

Ingrid Törnqvist, Förrådssektionen fr o m 91-11-01 


Slutat: 

Elisabeth Grönberg, Förrådssektionen fr o m 91-07-04 


NÄSTA NUMMER 

Presentation av 

• 	 Stabs och Service enheten 

• 	 Nya Vapen och 

Elektronikenheten 


• 	 En anskaffares vardag 

• 	 ADB på 2000-talet 


