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''JUBILEU}ISKUR.S T'YIJUKLI'DNTNG'' Vi hölsor välkomnq
rill cvA
Astrid Flodman, kontorsbiträde avd. 370
Gunilla Gedlitschka, kontor sbiträde 970
Kjell Hall, ingenjör 360

Under veckan 29 3l nars 1965 hölls
på CVÄ den 100:cle kursen i mjuk-
1ödning. Lödkurserna startade i mars
1962 ocl.r totalt har 644 elever erhållit
lödutbildning och av dessa l.rar 509 er-
hållit konpetensbevis. Det har nu gått
'\ år' sedan ktrr.elna i rnjnklödning star
tade, varför eleverna i denna "jubi-
lcuruskurs" var elever sorr gått lödkurs
1962 och som nu skulle förnya sitt kom
pctensbevis.

E EF'GTFT()LLE't-
Personahidnrns lör Centrala Flv8verkstadtn ..h
Ff LJnderhållevdclnjn8 förrådsbyrån, ArboSå.

ccvAv dirA HögfeI.lt

FIagnar Fi Etengtsoft

Gunnel Ryd€borg, Jon Frönlund, corl-
Rickqrd Ekblod, o.h
Corl'Hugo Dohltröm

Uncler kursens gång besöktes den av
CCVA Anders Högfeldt, övering Cårl-
llickarcl Ekblad ocl.r drifting Per Olof
Olsson.

En märkbar höjning av kvaliteten på
rrjuklödningarna hal kunnat märkas på
CVÄ och det är vår nålsättning att
hålla clenna och i viss mån öka clen

något.
Som lärare och instruktör tjänstgjordc

Ilarry Jacobsson avd. 506.

BERGTROLTET GRATULERAR

CVA
50 år
3i9 John Wali6n avd. 230

l5/9 Ilror Palm6r 810

fu or
I3/8 Olov Ählin
l3/B Sten öberg
14.r8 Kurt Persson
16i 8 l{agnar Spritt
2418 Stig Samuelsson
519 l-ennart Eriksson
6/9 Arthur Jönsson

l5/9 Sven Jansson
3l /10 Karl Hahne

UHF

50 år
ll/8 Birger Lindh

MATARDATSSERIEN I BADMINTON
Slutresultat och serietabell Div. I
Div. I

Arboga IFFA I
Valla
Söclertälje
Eskilstuna I
Nyköping I
Köping I
Eskilstuna 2

Lennart Hellström, ingcnjör 521
GunillaJeppsson,kontorsbiträde 550

12 11 0 I 22 60-12
12 l0 0 2 20 58,14
12 6331538-34
12 255 I27-45
12 327 8 28-44
12 237 7 27-45
t2 039 3 t4-58

Jan-Erik Jeppsson, ingenjör 516
Henry Johansson, ingenjör 360
Ann-Marie Persson, kontorsbiträde 646
| .if Srenl'rr" :;ir.rPrn:,n 6?l
.lohan Enanuel Stlancl, vcrkstadsb. 230

IiI! UHF

Iiåkan Brodin, assistent
Sören Raattanaa, ingenjör
Mariannc Jansson, skrivbiträde
Anita Pettersson, skrivbiträde
l-eo ltådman, förrådsarbetare
Eveft h Estner, f örrådsarbetare
l.ars Eriksson, förrådsarbetare
Gun Alnebrand, skrivbiträde
Lars Göran Råclströn, kontorsbud

cv/FF-sPEtEN
"Sonmardelen" av de åtligen åter-

kommancle tävlingarna rrellan CVA,
CVV, CVM och FF går av stapeln lör-
dagen (len -l -l sept i Västerås.

Tävlingarna komlner att omfatta fot-

bol1, fri idrott [100 n,400 m, 1500 n,
längd, höid, kula, diskus och stafettl,
tcnnis, varpa sarrt skytte (pistol, gevär
och ksp).

Du, sotr aspirerar på en plats i lagct,
lägg på ett extra kol i träningen.

l,edarna för de olika grenarna står
gärna till tjänst necl upplysningar.

Fotboll: Tony Söderberg
Fri idrott: K. E. Kangas
'I'ennis: Nisse Petersson
Varpa: W. Liljehammar
Skytte: H. Habne

271
125
492
271
252
380
t22
100
200

44t

Arboga 8.kt!Lkeri Ats, Atboga l9ti5

tei.236
tel.3.l0
tel.55l
tel.366
tel.399

CVA-UHF Driflvärn
går från seger till seger

N{ed anledning av hcmvärnets 25-årsjubilerrm l.rölls onsda
gen den 5 maj er-, driftvärnstävling för gmpper inonr försvars-
område 48 på Sala stads skogsmarker vicl Järndåmmen. Ett
50-tal man från åtta lag deltog i tävlingen.

Segrore blev CVA-UHF log I
1. Lennart Larsson CVA
2. Holger Larsson CVA
3. Herbert Kåberg CVA
L I Car lsson CVA
l. Äke Dandaneil CVÄ

ln.lividuellt: Cevär

Kpist
Kg

Detta var docl< bara en träning till tävJingen onr Flygvapnets
främsta driftvätn. Torsdagen den 3 juni avgjordes nämligen
på stadsskogen i Sala i Fo 48 regi finalomgången rrled sex

driftvärn från lela landet. Därvid dokumenterade sig CVÄ-
UIIF driftvärn 1]ärde året i följd som Flygvapnets bästa drift-
värn och skall ibörjan av septembel' representera flygvapnet
i Rikshetrvär nstävlingen i Karlstad. Vi gratulerarl

Vi håiler tulnmarna.
Slutresrltatct blev 1. CVA 4. CVM

2. Fl 5. F6
3. F17 6. F1l

J,i.',bs\oll tttöudr 1:ritisk inspebtLon

Molionstruppen slrövcrr uPPåt



Just nt står. vriL pr.aktiskt taget a1la vicl CVA, UI IF, DC etc

f:jrcliga att lystr-.r trll startsignalcn lör semestcrn och till lör-

verl<ligandct av;rrer eller rnincl-e tqrpgjor-da planer. Bergtroi-
1et:ir'magelt clr:n,ra gång, nren clcss rcclaktion och liisar-e vill
rr-iclast önska varancilr lycka till och hoppas att allt skall or-dna

sig såsorr Ni sjril.,r önsliat. Det unclcr'liga iil iltt solllliga lä8-
ger-sig på rvgg och tal igen sig, ancha jirgar- omliring och be

tr-aktar- r'iir lclen ,,,ch liir- av Yad andrå nränniskor, lriljöer och

kulturer har att ge r'ieclan shrtliSlen en trcdje gr-upp lägger necl

er stor clcl av sln flsiska ener-gi pa silia ägor. Alla bar Llock

dcn gemensanrna stfiivan ått sk:rpa sår'äl nya krafter sonl lort
sett lust ti11 d!'ri il.rgliga gair-njngen inom tesp. verlcsamhet.

När vi seclan konrnrer- igång igcn j IUst, skall CVA ocliså

cclebrer-^ sin 20 aliqa tillvaro mt'cl en

Fcrrnilledog
i början av scptenrl-rcrr detblir antagligen sönclagen den 5:te.
Avsikter är ått aVA, jnför sin officicllt 20-åriga tillvarcr, vill
ge de anställc1a lillliille att visa sina nät-rrrastc anhöriga sin

arbetspiats och tå.1 vi ar-betar_ mecl. Dcssutom, 1äknar vi rrlcLl

irtt kunna orclna Der-sonalfestcn i anslrltning till faniljedagen
på kväl1en fredcgen clcn 3:e septenrber. Progranmet är- änntr
i bearbetningssiir(liet iren vi har rcdan nr.l velat 8e Er ett
förl-iandstips om .ie lrär- drrångcnrangerl så att Ni kan r-esefvera

dessa dagar.

Ett vrlxct Btrgtr o11 skali utkolrna till hijsten cfter
Fanriljeclagen och till clerta errtttscs Edr-a bicLag. Sanlcn
Eclra tankar och lorn rrecl liclra biclrag i gorl ticl fiire den

I scpt i965 kl lil.00. Det linns somnraLninnen och arbcts-
nrinnen från clc 1:iingna år-en likson prestatloncr och mycket
annal sonl kan glädja och roa en större krcts.

Tills vidare ö:,skas
-Sloi isolrr?,!,'

UHF.T]TAFFEN
Den mecl lörväntan cnotsedda pcl-

sonaltr-iiffen avhölls a Folkets Hrrs cler 9
april, där c:a 125 UIIF a1e häde mött
Lrpp. Byråchefen Kar'1 Hultrran hiilsade
välkonmen och vände sig clå särskilt till
UHF f. d. chef Eric Nyberg.

Cabal6n var utfornad ihörn-stil och
irade narnnet "Winbärs-hörna" rlccl

INNAN DU RESER.."
. . . kol o oti Du inie glömi någoi.
I Eftersänch-ring a! post oldnacl
il Iirrlinakt 1ämnacl
I Tidnin8siiverflj'ttning orcLnad
I I-egitimationshanclling rrecl
3 Sparbanksbokcn necl
n Postgil oblanketter-na nrccL
I Ar'Lresscr till släkt och vånncr lpp

skrivna nåSonstans i fickalrrrånackan
t. er.

! Semcsteradress låmnacL till cle anhö-
riga

I Gasen/clspisen avstängd
tr Strykjiirnskontakterr u]-drägcrr
! Inga vattekranar på
I Fönstren hakacle
! I)önarna låsta
! Vär clepapperlförenål i säkcrt lorvar.

... och kom ihåg ott

TGOJ R.esetiänst
löser problemei om Edert semestermtil.

Olle Winbcrg som ledar-e, söt värclinna
Gunilla Nystedt och, fu1 får mao väJ

intc säga, gLrbbc J lådan Carl Brornan-
Gubben svaracle för'en htl dcl både ro
liga och elaka sakct, soltt Iivligt tqrp-
sl(:rttades.

Bo Wennersson [ftrla], l'ogve Cat
per och S.-E. F:rrrne spelacle och fick
ptrbliken nred sig i ailsång. Lars öhman
siöng en av Bror Möllers sånget och
r.önte bejtrblad uppställning.

Barnavårdsbyrån, cn sketch, frarrför
cles nred god talang av Sonja Wadsten
och Gunilla Nysteclt. Iln clel av vad sorr
sig på IJIIF rrnder' år.et tillclragit havcr
nrecl clelvis satirisk jnblali.lning fö1edrogs
i versfor-nr av Sven ltlölier- och C.-ll-
Dahlströn- Det 1 dag så populära spelet
Bingo introdlccrades och talongerna
hade en strykande åtgång, vill<et inte
minst.le fina priser-na biclrog till.

Kvällens höjdpunkt var UHF lörsto
nrodevisning anorclnad i sarnråcl nlecl
öhrman & N{elander och rncd accessoa-

r'..r från clen nybilclacle fir-rnan Touchc.
LrllF'hö1l rlred egna flickor son nanne-
Irirrger'..iär fl.r,r ,r ,relr t;d:gJrp vrril
med om modeuppvisningar. Ett bejublat
inslag var när Algot Larsson, alla flic
kors Algot, kon in på scencn ikl:idcl ctt
blåställ av Algots fabrikat. Skrivaren
J<an ej bcclöna kvalitet och prisel på de
plagg sorn visacles mcn att de val snygga
på de flickoi sorn erponeraclc dem, var

höit övcr ållt tvivel. Halsbancl och clips
var av mycket god kvalitet. De livtlktiga
applåderna bctyclcle att vjsningen var cn
fuilträff för ar:rangörerna.

Den 13:de träffens cabari kunde av-
slutas mecl ctt antal klämnriga elodier-
c\ckveräLl av l2 man och cn flicka t
Algot sorl clirigent. Bror N{öller har
rccllagt arbete för att få detta kapell.

De agerande avtackådes av byråchc-
fen sonr ocl<så hoppades på god fort-
s:ittning för träffen. Kaffe scrveradcs
c.lr Jror.r tra ll . trll l,irr' Inu rv LP\:r.
trio tills 12-slaget 1ör'klingat, då vi nöjcla
mecl kvällen kunde vanclra hcm i clen

begynnanclc vårnattcn.

Lllsång grillcr LIet t.tt udttl mad Pli



Avtcrckning
Dcn 25i'5, t'n solig onsdag, sarrlades

CCVA, or-df. för FCP| och FCTF jäntc
inbjudna för' att högtidligen avtacka
Eclvin Axelsson från driftavcl byggnads
grupp och Carl Ililclor Äkernan, stål-
farfar p:i naterielavcl. sorr då skulle
avgå necl berättigad pcnsioi. Scdan
ki,rffe mecl clopp och fruscn griiddtårta
a\,:itits vidtog en rad med tal och over
länning av rika blomstcrfång. Axelsson
hacle ticligare avfiräts av sina arbetskarD-
r'ater. Ål<er Lran därenrot fick avlyssna
ett tal av förv. Ilaglur-rcl påverl<acl av
"Kn:ipp-upp" och överlämnade ctt u1

nred bihängande utjämningsbidrag samt
rr ta\lå Jv korr.tnJren Rr rtr 'rr,r:, 

.ki .i

ranclc vissa episoclef rrr Carl I{ilclols 1iv.

Mätta gingo clc sedali ut isolen.

Förslcrgsfcrcit
Sedan 13ergtlollets vår_ntulurcr utkom

lrar al(tivt cleltagande i fiirslagsverksarn
hctcn vid CVÄ gett följande fcm för'-
slagsstä11arc ckorronriskt Lrtbyte i torrrr

av gratifikationcr:

i651 Rollbnck, ard 217. Onrkonstruk-
t;()n av stativ Iör ekosiirLllator sa att
!rjiiipningsrisl{ elimincrats och plancracL

ryarsL<affning cj genomföres. L250:
iir.

2618 H. Antletssott, trrcl 271 ocl'r 2551

N. Glstarsson, aurl 271. Konstruktion
av jigg för provning av omformare
FR-S. 2.10:- kr: att clelas mellan liir-
slagsstä1larna.

i552 K. C. Rtratarrttttt, uucl 27l. Änd-
rat förfarande vicl elekttolytbyte i vac-

cunklocka. 50:

50s A. Ar'ls,ott,,ru,i /11. Modi{ie inr
av befintliga r örbockningsvcr ktyg för
stålrör. 50: - kr.

1722 H. Pctcrsott, aal. ll.l. Nlonte-
ring av avclragsljäcler på hålstans. 50:'-
kr.

Ett litef rytcrnde
Vill Ni göra cn trevlig utflvkt så

be'ö[ K,'rrnrrJcn' DjLrrprlk. D' rr rir

visscrligen långt ifrån utbyggcl och klar',
]nen är väfcl ctt besök. För att göra re
san dit nera trevlig, tag av från stor:a

vägen till Norrköping [riksväg 56] vid
Krr "nchohr o.h tag räg, rr Inol Sr'rv\l:
till Virå samt följ därefter "Nunnelra-
nan" - .lcn ganla järnvägsbankcn till
Kolmårder.r Virå järnväg. Det iir cle

skogar sont skilclras av Selma l-agerlril i

Nils l"Iolgersson ikapitlet oln Karr och
Gråfjä11.

Lycka till och roa Er under selnestern,
lrt:n kom ihåg. - -

M),sanclt gtir F.tluin orlL ()trl u i det fria

TACK!
Vart lria-tliq.r rrck tö' ri,r..l rjirriiglr.r

och allt deltaganclc i vår stora sorg vicl
nrin älskacle nrakes och vår 1i1lc pappas,
Roif Alcls jil, bortgång.

Wiui Aldsiö
Mlttti, Eud

Iiör ai1 r-rppvaktning och viinlig håg
komst på rnin högticlsl1ag ber jag fir
frirurföra ett varmt tacli.

K. Ä. Karlsson

Fiir all t4rpvaktning på min 5O-årsdag
ber jag lå {ramföra mitt l.rjärtliga tack.

M a rti n E rilzsso tt, Bergsinfarten

I\'{itr hjäftligaste tack till chefer,
FCTF:s avd. 107 och arbetskamratel för
de många Lrlolnnorna ocl, den välkonrna
.rinn\\gåvr. i:rg [i, k rrrorraga, ,la ;yg
slutade min anställning vid CVA.

Curl Åhcrnun

Till chcf, verkstadsledning och arbets-
kaurr:iter vid CVA fraDrför jag nitt
lriärrlig: rarl. föi rrppvrktringer p! r' I

50-årsdag.
Nils Sjö/:aisr

Lirct.

I i .rr c.l fr"r ,löre. I r'n lrjj.liits rr. l{,

till rr-betsledarc och ar betskanrater-, för
clet gocla kamratskap sorrl rått rrncler den
tid jag varit vicl CVA, sarrt den fina
i 1 L .!a\j irg erlröll vi,l rrri r .rvpan4.

lolun Lintlgrcn

rö_ , 'l rrplrvl\rn.rtB p:t lnin :U år.,lir.
vi11 jag härnrecl framföra mitt varmaste
tackl Knut Kiltltntn

I bevorcrt rrrinne

Bertil Iohansson

Kontorsbuclet Bcrtil Johansson avlecl
hastigt den 27 maj 1965. Han var födcl
clcn 28 nraj 1902. Johansson anställdes
r,id UHF clen 4 jan 1960. Ticiigare ar.-

rcnderade .1. Strönrsnäs gård under ett
20-tål åf.


