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Om kvinnlig personol skoll beträdq orbetsplots med rqsrisk skoll de ho tuff skyddshjälm.

Ar Du intresserqd ov crtt öven
crndrcr fölier skyddsföreskriffer-
nq ?

Om Du ser otl en l<ontrqt ut,
för sitt orbete på riskfyllt sött,
sl<ulle Du då (givetvis i vcinlig
ion) påpeko det för horrom?

15. flåller Du crlltid rent oclr
snyggt i Ditt klödskirp?

16. Förvqrqr DLr crllfid rned god
ordning och redo Dirro verktyg
oclr redslcop ?

1/. Synor Du regelbundet Dino
verklyg och redskop, olt cle ur
scil<erlretssynpunl<i qlltid 0r
godtogborcr ?

IB 'Mqn slcoll inle föroktcr snrtr il Jcr A \lej
sår oclr folligcr vönnerl" heter
det. Uppsöker Du qlltid fö,-
bqndsrum eller förbondsskåp
ajven orr sirret tycl<s vorq obe,
iydlisi?

lJndvil<er Du crlltid nogscrmt il Jo I Nei
crll sr r'llo c.rrdrc' orrr Du ör för-
kyld ?

Bidror Du crlllid till renlighet I Jcr [ irlei
oclr snygghel pfr tocleller
I<löd- ocir tvöttrurn?

1 1:oöng får Du för vorje ikrysscrt ".Jcr

Uppnådde Du 20 pocing
: Du liuger

Uppnådde Du I8 pocing
: Du cir rrycl<et sl<yddsmedveten

Uppnådde Du 17 pocing
: Du cir inte så då!ig

Uppnådde Du 15 pocing
.. Du får sk<irpo Did?

Nyutexcrrrrinercrde
Den l4 moj erhöll follonde diplom för

ovlogd högre företogsekonomisk exo-
men; Ingemor Andreosson, Stig Eriksson,
Sven-OIof Holmsiröm, Arne Johonsson,
Mots Korlsson, Curt Siöberg, Hons Äl<er-
hielm och Fred Lindh.

omsf agslrildera:
"TUFF i skyddshiö1m". Skyddsingeniören
Sven Korlsson onvönder den nyo skydds-
hiölmen då hon gör på orbetsplotsen dör
det finns rosrisk. Aven overollen hor förq
så hon blir observerod.
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[] .lo a l'lej

I Jcr l] l\:1

[] Jo N i'Jei

11 .lo 5 l\el

fl Jo fl Nei

Yrkesinspekiionen hor gett ut informo-
tionsblod om hölsorisker vid onvöndning
av lösningsmedel för fetter, gummi, för-
ger, locl<er, tiöro m. fl. ömnen inom or-
betslivet. Foron ligger i oti desso medel

förångcis ivonlig temperotur och ovger
goser, som hor mer eller mindre ncrrl<o-
tisk e{fekt, och kon ge förgiftningsfoll.
lvisso foll fromtröder detto först sedcrn
vederböronde orbetot i desso gos.r c:r
löngre tid. Dörtill kommer brond- och ex-
plosionsforon. Desso lösningsmedel åter-
l<ommer öven i kontqktlim.

"Yrkesinspektionen informercr 70-06-6
och /0-08-2" hor vorit på cirkulotion och
finns hos skyddsingeniören och envor
som orbefor med nömni moieriol skoll
l<önno till desso.

Anvönder Du olltid skydds-
hlölrr orr uppenbor risl< för
huvudskodor finns?

Anvcinder Du olltid skydds-
hondskqr on Du plocl<or rne-

tollspån, sl<rot eller grodigo
och sl<orpo cimnen?

Anvcinder Du olltid sl<yddsskor
om risl< för iåsl<qdor f inns ?

n Jo Ll Nei

I Jo f] Nei

I Jo I l\ei

ll

l0 Undonröier Du sjcilv, orr Du ! Jcr 1l\ei
l<on, en uppenbor olycl<sfolls-
risl<?

Anmciler Du genosl till qrbets- [ Jo I lrlei
ledningen onr Du upptcicl<er en
olycksfollsrisk, sorr Du siölv ei
kqn åtgördq ?

Fölier Du olltid skyddsföre- [ Jcr g lrlei
skrifter, s€rvöl muntligo sorr
skriftl igo ?

W'ii'r

AR DU SKYDDSftIED\/ETEN?
Testcr dig siölv!
1. Tor Du orclentlig tid pö Dig 5 1o I Nei

för ott slippo hqslq nör Du

sko'till iobbet?

2. Äker Du till jobbet öven om il Jo fl Nei
Du l<önner ott Du ör trött efter
en fest dogen före?

3. Ser Du till qit qllo skydd på [] Jo ! Nei
mosl<inen ör pö plots ör,en om
ett borttoget skydd kon höio
förtiönsien något.

4. Anvcinder Du olltid ögonskydd il Jq E Nei
orn iobbet ör sådqnt ott risk
för ögonsl<odor finns?

5. Anvönder Du qlltid ondnings- n Jo Ll Nei
skydd om iobbet ör sådqnt qtf
risk för förgiftning finns?

6. Anvcinder Du olltid hörsel- [ .Jcr 5 ].lei
skydd om bullret ör sådqnt qtt
det kqn sl<odo hörseln?

l2
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UR. C\/A.CHEFEhIS DAGBOK
Hänf se'rl sist

Ammunitionsförråd för CVA och UHF

ioget i bruk.
Motorvtjrmcrre för P-plcrtsel vid bergs- Dcrtqcentrcrlen (BODA) inflyticrd i nyo

inforten uppsottcr. uiryrnmen bcrl<om odrninisfrcrtionsbyggncr-
cen.

Morktele- och ieletestbilverl<stcrden för
dig. Inflyttning klor.

Provisorisk ponncentrol för ytteromrör-
dets byggnoder uppmontercrd.

Byggnod i Ovre Ektorp för scrndblöst'
ring uppförd.

Kcrllförr€rcl byggf pir sfenlip;.lerr.

Golvonrlöggning i 'fu Xlll utförcl.

Simulcrtorl<ontoret {lyttot till El<bcrcl<en.

Rum för leleprinier och cerrtrcrlexpedi-
tion orndisponerode.

FFV-CVA-skylt uppscrlf vid irrforlen.

Besök (Etv...
5 februqri

.... deliogore i Flygvcrprrets Bornb- oclr
Skiutsl<olo (FBS) ioktdivisionskurs.

I 6 februqri
. . . . tekniske chefen flygdirel<tör C. Lirrd-

berg, F15, med förrådspersoncrl, för
studiebesöl<.

I mors
. . . . direl<tör Anders Lindqvist, Hl(/V, ov-

delningsdirektör Beriil Struiz, HK/P,

crrm6direl(tör Per Weiner, Hl(i KU,

byrödirektör Nils Ekegörd, Hl(/AR,
civilingeniörerno Bengt Olsson oclr
Kiell Ruberg scrmt civilelconom Lenr-

bit Murro från MEC, för somnron-
tröde betröffonde behcrndling ov
proiel<t för CVA ieknisl<o ovdelning.

4 mors
. . . . lol<olpressens redoktörer, för visnirrg

ov nyuppförd morkteleverkstcrcl.

i 0 rnqrs
. . . . chefen för l(orrcernstob Mcrrl<ncrcl vid

FFV (Hl(/S) direlctör Hons Bouer och
civilel<ononr Chrisier Stocl<mcrn, Bo-

lin & Strönrberg AB, Stocl<holm.

i 6 rnqrs
.... chef, lörore och elever från Bergo

Orlogssl<olcr (BOS), för sludiebesöl<.

i8 mqrs
.... delegoter frön Verl<stodsdelegcrtio-

nen i Vöstro Militörområdet (VDV),
för sludiebesöl< i sombond mecl de-
legotionens interno sornmontröde.

.... FFV crrbetsgrupp Underhållsorgcrni-
scrtion (AGORA).

22 mars
.... Fl 6 skyddsl<onrrniti6, för studiebesök.

24 nrors
.... sonriligcr SACO-medlenrmcrr inom

FFV, för studiebesöl< i sonrbcrrrcl med
SACO-l<lubbens årsnröte.

7 opril
renreqentnnter frÅn Arbetsförmed-
lingorno i Orebro, Vösterås, Köping
och Arbogo, för studiebesök.

I6 opril
.... Fl och FIB tel<nisko och odrninistro-

tivo personol, för studiebesök.

26 opril
.... medlemmor i l(ungsörs Hontverks-

förenirrg, för studiebesök.

28 opril
"a)^+il,"l-l-." maÄ ra^rÄ-vY||'\vvIv||

sentonter från FOA, FMV-4, FMV-M
och FMV-F.

1l moi
. . . . crvlode översle L. M. Lovdn eit pre-

sentoiionsbesöl< på CVA. Hon led-
sogodes ov kopien G. Böriesson,
F 1. Vid besökei informerodes de
om CVA verksomher.

Bergtrollet yrvctk(Bf . .'
Bergtrollet ör litet yrvqket efler en tids dvolo, nlen öven vi troll måste

någon gån9 vilo då vi tryckts under pressen. Det vqr völ röttvisf efter

iubileumskovqlkqden. Julen förlöpte lugnt och det nt/q året kom. Nu

nör våren öntligen klivit över tröskeln löper völ qllt snqrl som smort.

Det ör dogs ott önskq bättre fortsötfning på åre{ och förbered Er till

semeslern. Nu skoll vödret visq vqd det duger till'

l. M. lcvdn



Den 5 mors hölsode FCTF:s lokolföre-
ning 107 ordföronde Eric Werner de i

Gyllene Bolkens solor somlqde medlem-
morno völkomno till årsmötei l97l .

I sitt hölsningsonföronde erinrode hon
först om trevligo höndelser sösom CVA:s
och FCTF:s 25-årigo minnesfester, dir det
rödde verklig hög stömning. Men tyvörr
måste hsn ocksö peko ut mörl<ore soker
sösom stognotionen i Iöneförflytiningor-
no inom FMV och MILO. Tyvörr hor deito

25-årsiubileum, vcrrvid moitsgning hölis på
nyo stodsbiblioteket. Representonter frön
{örbundet, orbetsgivorno pir orten, SF

ovd. 2152, Arbogo stod, lokolföreningor-
no i Vösterås och Molmslött somt under-
ovdelningen i Ostersund överlömnode
gåvor och blommor med völgöngsönsk-
n ingor.

På kvöllen hölls en jubileumsmiddog
med dons.

Den iroditionello iul- och fomiliefesten,

FESTER. och (JVER.LAGGNINGAII
inte tillröttologis p.g.o. ott B-lisieyrkon-
deno försvonn i sombond med tecknon-
det ov ovtol.

På FMV-sidon hor vi vorit indrogno i

UMA (försvorets moterielonskoffningsut-
redning), dör vi könner trygghet först om
föröndringorno kommer till siönd, men
då ör det till dei böttre för våro med-
lemmsr.

Stonsoperotriserno på BODA kon fö
premielön, om överlöggningorno går i

önsl<od riktning.
Pö CVA hor behondlqts frågon om

överföronde ov orbetsuppgifter från CVA
till TELUB, men som denno löses finns
ingen oro för personolen.

Vi hoppos pö ott ollmönno löneovtolen
skoll ovslulos under opril.

Tolet slutode hon med ett tock från
siyrelsen för medlemmornos förtroende.

Ärsberätlelse
Av örsberöttelsen fromgår oit med-

lemsoniolet vid årsskifiet vor 'l .052, vor-
sv 146 tillkommit under öret. Dei sluino
oviolet .l969 och .I970 

innebor ott ingo
löneförhondlingor förekom, vilket inte
hindrode ott visso lönegrodsiusieringor
giorts genom FMV:s utnyttjonde ov vo-
konisoito tiönster och genom överlögg-
ningor vid FFV visso lönegrodslyft. För-
öndringorno vid FFV möste dock ses mot
den bokgrunden ott hdr inte löngre exi-
steror fosto tjönster med fostsiölld löne-
groo.

Den 24 oktober '1970 firode FCTF sitt

som nu blivit populör måsie p.g.o. ut-
rymmesbrist delos upp pö ivå förestöll-
ningor.

Verksomheisåret hor visoi ott före-
ningen olltmer kommer ott deltogc i ut-
redningor iillsommons med orbetsgivorsi-
don och förbundet. Under året hor tre
försök giorts iill vidoreinformotion: ge-
nom öppet företogsnömndssommoniröde,
genom en lönepolitisl< deboit och genom
eft informotionssommontröde med Vd A.
Högfeldt. Vid somtligo tillföllen hode
förhoppningorno vorit pö ett större on-
tol deltogore.

En siudieropport föredrogs visonde en
mycket Iivlig verksomhet. Föreningens
6L^^^-; Ä" ^^.1

5fyrelsevol
Eric Werner kvorstår som ordföronde.
Ovrigo i styrelsen ör: Bengt Berndt-

son, Birger Biörklund, H. Oskorsson, Len-
nort Löth, Bengt Johonsson, Rigmor Tic-
kols, Koi Eriksson och Lors Höök.

Blond suppleonterno involdes Siv Er-
londsson ersöttonde Jon Cedvdn somt E.

Agerlid och S. Llung.

B. Johqnsson blev studieledore,

Efter ollo föreningsongelögenheter ov-
åts en löcker supd ov Gyllene Bolkens
völl<öndo produkiion somt tråddes don-
sen in pö morgontimmorno till ionerno
från Ingemor Lewins trio.

Mercr
bilverk-
ryg för
händigf
folk

Den nyo Briltsommor.
trof6n skänkt ov FFV.

Hr(.

FMKA hode siit årsmöfe den ll mors
i Tullstugon. Beslutsmössigt ontol med-
Iemmor hode mött upp - men inte fler.
Av örsropporten fromgick ott medlem-
morno kon fö låno mero verktyg hos lvon
Adielsson. Tvö siycken pollbockor och en
gorogedomkroft på 3 lon hör till de se-
nost onskoffode donen. För vinterkörning
finns också dubbningsverktyg och glykol-
mötore. Inköpsförmönerno för bildelor
kommer oti bli böttre.

Ploner för en vårutflykt ut i Bergslo-
gen med en möngd sevördheter och oti-
rol<tioner hor skissofs upp. Till hösten
öterkommer Brittsommorrundon enligt
f rodition. Vondringspriset hor vondrcrt
fördigt och vi hor fåit en ny trof6 frön
FFV-HK.

Styrelsen blev som förut med Bengt
Aldsiö som ordföronde, Gunnor Fried
sekreterore och Olof Dohlöf l<ossör.

FA,{KA kon erbiudo medlemmorno
mångo förmåner och påminnos dörför
ho redq på sino resp. kontoktmön och
tolo med dem då och dö.

Fyro ordföronde, nuvoronde och föredetto med
Jömtlondsfiliolens iubileumsgåvo yttror sig om
vem som är "ölgst" fr. v. Folke Svensson, Birger
Åhlin, Eric Werner och Olle Ronsbo (numero vid
SAAB)"



CVA TETE\/ERKSTAD
ETT T<VARTSSEKEL
GAftIMAL

Förro numrei ov Bergtrollet vor en
minnesskri{t över CVA:s tillkomst. Vod
som inte frcrmkom vor ott vid invigningen
scl<nodes en televerkstod. Denno som i

dog hor domineronde siorlek på CVA
togs i bruk den 2 moi 1946.

Före tillkomsten ov CVA vor Centrolo
Flygverkstoden i Vösterås huvudverkstcrd
{ör underhåll ov flygvopnets el- och ro-
dionroteriel, en verksomhet, som pögött
ciör sedon 1927. Denno moteriel och dör-
vid i synne rhet rodiomoterielen ökode
mer och mer i omfottning, sörskilt under
åren nörmcrst före och under ondro
vörldsl<riget.

Redon l94l plonerodes en elverkstod
vid den tred je centrolo f lygverkstoden.
Det vor delode uppfottningor om hur stor
del denno ovdelning skulle erfordro. Ut-
redningor gov iill resultot ott en del ov
övervöningen i tunnel 2 skulle voro till-
fv I I est.

Vid CVV hode redon 
,I933 

elverkstoden
fått så trångt oti verkstodslokoler hyrts
pö Kopporbergsvdgen i Vösterös. Det
vor denno del, som den 2 moi 1946 drog
in i sino nyo lokoler på CVA.

Chef för elovdelningen vor flygingen-
iör Äke Borre.

Av dem som vor med och stortode den
2 moj finns fölionde kvor på CVA i dog:
John Kordell 570, Sven Edvordsson 332,
Knut Kihlberg 443, Robert Olsson-Seffer
670, Erik Persson 613, Eril< Siöberg 3ZZ,

Lennort Thornsiröm 755 och Korl-Erik
Äberg 613.

Redon under opril 1946 hode Flygför-
voltningen lömnot direktiv till somtligo
{lottilier oit underhåll ov rodiomoteriel
och övrig moieriel hödonefter skulle be-
stöllos vid CVA sösom huvudverkstod för
dylik moteriel.

Utvecklingen fortsotie i rosk tol<t. Som-
mo ör kom "ekorodio" som orbetsobiekt.
Denno kollos i dog rodor och hor möngo
speciolgrenor vilket snort fordrode en
tillbyggnod och den blev provisorisk i

form ov ett byggnodssl<iul. Detio ersottes
1948 av de två i rod stölldo borocl<er,
som önnu står kvor och onvönds i full ut-
ströckn i n g.

I dog hor elovdelningen vid CVA som
ollo nog vet helt ondro dimensioner.

PROTESTER FRÄN EN RADOM
I iubileumstrollet tolodes om frekvens-

byggdo rodomer. Jo sö långt hor vi fok-
tiskt inte nått. Det skulle givetvis voro
fockverksbyggdo rodomer, vilket lösorno
givetvis försiod.

Nisse Trvckfel tolode också om oit
rodomens geometri ör som regel en ov-
huggen stör. Dei kon voro rött om stören
ör som en sför.

Red ber förfoitoren om ursökt.

Även de slörsto fordon med qnlenn

uffölld på tqkel får rum i nyo monteringshollen.

Teletestbilcrrncr
Bredvid föllhongoren hcr uppförts en

.l.600 
m2 verl<stodsbyggnod, som i försto

hond ör ovsedd för morktelemoleriel och
för underhöll ov teletestmoteriel. Dörut-
över finns 500 m2 kontorsutrymmen för
den personol såvöl pö den ieknisko si-
don som på produktionssidon, vilken ti-
digore vorit spridd i mero iillfölligo lo-
ko le r.

Verkstodshollen ör utförd i tvö skepp,
vorov det i byggnodens mitt hor en höid
ov 6 m. Lol<olerno ör ovseddq inte boro
för rent underhåll uion också för kondi-

i egen verkstcrd
lionslester och slutprov. De fordonsmon-
terode onlöggningorno får också genom-
gå föltmössigo prov, vcrrefier de får leve-
ronsfinish i verkstoden, innon de söndes
ut iill kunderno. En del onnot orbete, som
tidigore utförts iTelehollen hor ocksö
{lvttots hii. Döriblond mörl<es underhöll
ov ormtåns sponingsrodorstotioner och
montoge ov elektronisk utrustning iplost-
hvddor.

ll<ontorsflygeln finns 
.l50 

m2 personol-
utrvmmen med duschrum och moisol.

Försf crnstöllningstrygghet
- sedcrn fillväxf

Måndogen den I mors besökte gene-
roldirel<tör Eric Molmberg CVA på inbiu-
don ov FCTF och SF. Förutom Eric Wer-
ner för FCTF och lngvor Johonsson för
SF och verkstodsdirektör Anders Hög-
feldt vor ocksö stodsombudsmon Nils
Forsberg och kommunolrådei Nils Bro-
din nörvcrronde.

Till ott börio med fostsiölldes ott CVA
oldrig vorit så slort som nu. Vi hor över
.l.600 

onstölldo. Anslölles olltför mångcr
l<on orbeisiryggheten öventyros, sode ge-
nero ldirekiören.

Sedon vi sist tröffodes, sode GD, hor
inte något nytt hönt. Efier utredningor,
bl.o. på CVA, fotiodes beslut om ott ov
rotionoliseringssköl m.m. flytto visso or-
beisuppgifter för co 50 mon frön CVA
till Telub. Detto kommer ott voro genom-
föri under l97l . Visso ov dem, som or-

beior med denno moteriel i Arbogo, skoll
erbjudos onstöllning vid Telub. De som
inte vill flvtto och stonnor får ondro or-
betsuppgifter vid CVA. Nögro ondro plo-
ner finns inte.

Exponsionen på CVA beror frömst på
nedlöggningen ov CVV i Vösterös. Med
hönsyn till ökningen måste de som nu ör
qnstölldo pö CVA ho sin onstöllning pö
löngre silct. Dörför hor utökningen brom-
sots en tid fromöi för oit få onstöllnings-
trygghet.

Rotionoliseringen genom ott flytto or-
beten frön CVA till Telub ör ott som-
ordno sommo moteriel ocn sommq per-

sonol iill en verkstod.
GD försökrode: - Vi sotsor mycket på

CVA och vi hoppos mycket ov CVA. Vi
ser CVA som huvudmålet för mycket sio-
ro bitor ov försvorets mqteriel.

;-i

Konlorel l. v., monteringshollorno t. h.
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Segelflygplonet "MUCHA" bromsor.

Arbogo Flygklubb, som hor sincr lokoler
(hongorer, bygglol<ol och expediiions-
lokol) och tonkonlöggning på östrcr si-
don ov CVA-föltei, hor inte vilot på sino
logror sedon den lyckode flygdogen hös-
ten 

.I970 i sombond med CVA-|ubil6et.
Förberedelserno inför den nyo sösong-

en hor pögått febrilt med översyn ov
segelflygplon ombyggnod dv expedi-
tionslokol somt införskoffonde ov ny

delcrd i grundl<urs {ör C-diplom, S,ccrii-
{ikcrtlcurs och l<urs för erhöllcrnde ov pcrs-

sogeror- och str"öcl<flygningsl<ompetens.
Den erforderligo teoriuibildningen för

nrotor- och segelflygceriifikot beCrivs
dels sonr sjölvsfudier och dels iArbogo
Flygklubbs regi i Stcrdsbiblioiekets loko-
ler. Dör pågår för nörvoronde öven en
l<urs i rodiotelefoni.

Modellflygsekiionen i Arbogcr FlyS-

RIKÄRE tIV

sx?**flflf",

PIPER "COtT" - bogseroren.

ontol supporters, medlemmor och fly-
gore.

Intresserode CVA-ore ör mer ön völ-
komnq ut på föltet för en proviur eller
bqro för ott studero verksomheten. Lömp-
ligt utflykismöl för söndogspromenodenl

Arbogo Flygklubb bedriver kontinuer-
lig motorflygutbildning unJer helo öret
och segelflygutbildning under våren,
sommoren och hösien med stort nu effer
pösk.

Pö motorflygsidon bedrivs utbildningen
iill privofflygceriifil<ot och mörl<erflyg-
ningskompeiens.

Pö segelflygsidon ör uibildningen upp-

6

drygt lrolvo motor{lygutbildningen om
nrcn lror göllonde segelflygcertifil<crt och
30 segelflygtimmor. Onrvöxlcrnde behöver
mon errdost utföro en liten del crv segel
flygutbildningen om mon hor göllonde
rnoto rf lygce riif i l<ot.

Arbogc Flygklubb hcir slork föronl<ring
i CVA i och med ott nrångo ov cless med-
lemmor ör onstöllds på CVA.

Upplysningor betrö{fonCe utbildningen
kon dörvid erhållcrs hos fölionde CVA-
o re.
Motorflygchef Kiell Söderberg ovd. 453.

Motorflyglörore Gunnor Mognusson
avd. 2733.

KOM I FORM MED

KORPEN
CYKETTUREN 7I

SIMMA SOMMAREN TILL MOTES
BILA MED HALSA

GA-LUNKA_LöP
_ KORPEN _

Molion med mening för

RIKARE tIV

FLYGSASONGEh{ STAR.TAR
morkrodio. Vod som nörmosi står på to-
peten ör införskoffonde ov förbötircrd
bonbelysning för mörkerflygning.

För oit nedbringo flygkostnoderno i

Arbogo Flygklubb utförs olli orbeie cv
klubbmedlemmorno helt ideelli. Detto be-
hövs då en flygklubb ov Arbogo Flyg-
klubbs storlek olltid orbetor med eko-
nomisko morginoler.

Det storo målet för Arbogo Flygklubb
ör nu oit fö en ökod oktivitet med större

I<lLrbb som ho- legof nere ett ontcrl €rr

si<rrtcrdes åter ihöstos under Korl Lun-
demos ledning ovd. 255 och ör mycl<et
livcrl<tig. Verl<somheten beclrives i Arbogcr
[:lygl<lubbs bygglo!<crl pir Vosogcrtcrn ett
pcrr l<völlcr iveckcrn somt ute på tlyg-
f a ltet.

Vod betröffcr utbildningen l<on mon
iillgodogöro sig segelflygutbildningen
för moiorflygutbildningen i och med ott
mon i stori sett endost behöver utföro

Segclilygchef Hons Broberg ovd. 453.
Sonol{ivnlärnre laif Porsson ovd. 6866.

Tiör'rslcrescr
Civililyger i AFK-regi onvönds öven {ör

rcscr iCVA tiönsi och då frömst vid
löngrc sträcl<or, dör dei l<ostnodsmössigt
hor visot sig fördelol<tigt. Co 240 flyg{ölt
ilcrndct kon dörvid onvöndos som lond-
n in gs p lcris.

AFK-medlemmor frörnst på ovd.450
ircrr hittills crnr,önt sig ov denno möilighet
för sino tiönsteresor. Förröttningor som
nornroli skulle ho togit 2-3 dogor hcrr
på dettcr sött I<unnot klorots ov under
dcr gen.

De flygplonsiyper som dörvid kommer
till crnvöndning från AFK och genom
somordning med gronnklubbor ör fyrsit-
sigcr Piper Cherokee, Piper Arrow, Cess-
na 172 med mcrrschfcrrter på mellon 270
till 200 km/iim sornt tvåsitsigo Piper Colt
150 nred morschfort på 175 l<m/tim. Flyg-
plonen ör instrumentutrustode öven för
{lygning i mörker.

Restiden t. ex. till Luleå blir dörvid 3-4
lirnmor, Osiersund 1,45--2. tim.

l(osinodsmössigt stöller det sig möngo
gånger {ördeloktigt med flyget. T. ex.
Arbogo-Visby t.o.r. med l<lubbornos
hyrpris blir co 250:- med ett fyrsitsigt
f lygplon.

AFK strövor f. n. med ott få en bcrn-
belysning på CVA-föltet. Mörl<erlond-
rringor måste för nörvqronde ske nör-
most i Köping.

FLYG MED ARBOGA FLYGKLUBB!
H. B.



Konst-

f öreningen

Färg-
trollef

5omkväm hos Elin
Höglund på Gölersvii.

Konstföreningen "Förgtrollei" hode sitt

örsmöte den 29 mors på "Poletten". Vid
förhondlingorno meddelode ordföronden
Korl-Eril< Persson oti hon p.g.o. hölsosköl

sög sig nödsokod undonbe sitt omvol.
Hon frcrmförde crtt orbetet i styrelsen vo-

rii synnerligen intressont och stimuleron-
de och sl<opot oförglömligo kontol<ter

såvöl blond konstutövore som blond
lconstintresserode. Inlresset ör inte mind-

re ön tidigore men hölson medger inie
den insots hon önslcot. Hon uttolode eti
vormi tocl< för ollt gott somorbete, vön-

lighei, t<omroisl<crp och intresse, hon

mött, och hoppodes otf sommq godo för-

höllonde ov somorbete skoll l<ommo den

nyo styrelsen rill del.
Aven Cqrl-Hugo Dohlström uttrödde ur

siyrelsen och i stöllet involdes P.-O. Ols-
son och Inger Krogh-Svendsen.

Ur verl<somhetsberötielsen fromgår ott
medlemsontolet under 1970 siönl< med 5

till 384, vill<et i och för sig inte betyder
något dö personolen vid CVA, UHF och

BODA m. fl. vöxlor rött livligt'
Under öret uiloitodes 54+.I5 konst-

verk. De lycl<ligosie vid decemberdrog-
ningen vor
l. Olle Nilsson
2. Anito Andersson

3. Birgitto (Bernl.rordsson) Ohlsson
4. Inger Long

5. Äke Persson

6. Ingrid Persson

sorntligo vid CVA

Vod dc vcrlde fromgick inie ov tillgöng-
ligcr protol<oll. 7 uistöllningor ordnodes

1-.å 
"Gyllene Bolken", vilket kritiker onser

voro iör litet. Desso kritil<er hor inie er-

{crrenhet om hur svåri dei ör oti fö ihop
till en utstöllning.

Årsovgiften f örblev 3:-/medlem och

månqd.

Efter förhondlingorno tockode Lise-

Lotte Myrbcrg ovgående ordföronden med

blommor vorefter konstnören Toge Nils-
son l<åserode fritt oclr vögot om konst-

nörer och körlek. Speciellt ögnode hon

sig öt lsoc Griinewold som vor Toges

löromöstore.

Fyro konstverk vorov en oliemålning
ov Elin Höglund utlotiodes blond de nör-

voronoe.

Mest lycl<lig blev Inger Krogh-Svend-

sen följd ov Ingemor Nilsson, Morgoreto
Lindberg och Solveig Dohlström.

En liten "stotistik" visor oit under 3 år
hor totolt 

,l94 tovlor loiiots ut. Tos i be-

ot<tonde ott medlemstolei ör co 380 och

vid iunidrogningen co 
,l20 

som hofi tidi-
gore tur bortfoller somt ott ontolet iov-
lor, som skoll Iottos ut blir co 65, ör
chonsen ott vinno 'l :4 d.v.s. mycket god

- i förhöllonde till tips, penninglotteri,
obligcrtioner etc.

[..Ifuft

(ffiw
Konsten \\r'f
crtt rökcl

CVA företogsnömnd fick en sl<rivelse

{rån en onstölld dör vederböronde ongov

sig besvöros av toboksrökcrnde kolleger
i sommo rum.

Företogsnömnden tog upp örendet till
behondling och en kommitfd bestöende

ov B. Siurl<, G. Fried och B. Biörklund
fick i uppdrcrg ott söko lömpligo åtgör-
der för ott bryggcr över förhållondei
mellon rökore och icke rökore. Något
rökförbud eller hörd oniiröl<l<omponi vor
det inte frögo om. Kommittön hode ott
ropportero och scrmrådo rned crrbetsut-

skoitet. (AU).

Kommittdn tog kontokt rned Notioncrl-
{öreningen för upplysnirrg om tobo!<ens

sl<odeverl<ningor (NTS) oclr erlröll en hel

del iidsl<ri{ter, broscl.ryrer och skyltor.
Overvögonde delen vor ontiröl<skrifter

och förbudsskyltor. En broschyr voldes
docl< ut som lömplig ott ploceros på möss

och lunchrum.
En egen boksl<ylt kornponerodes i

scrmråd med ou dör mon uppmonos ctlt

tcrgo ömsesidig hönsyn. Skylten ovses

ploceros i l<onferensrumnren.
Vidcrre hor kommiit6n vorit oclr tificrr

på en ontiröl<utstöllrring - vill<en vid det
till{öllet fqnns iLoxör - för ott se om

det vor något för CVA. Utstöllningen be-

stod ov tolv stycken målode tovlor orn

vordero 1,2x2,1 m. l(ommitten föreslog
crii låno utstöllningen till CVA oclr plcr-

cers den pÖ mössen under någro dogor.
Utstöllningen ör mycl<et eftertrcrl<tcd

och vöntetiden ör dörför lång. Vd hor
beviliot inköp ov broschyrer och boks!<yl-

ior somt en begöron om lån ov utstöll-
ningen.

Kommittdn hoppos ott personolen sl<crll

hiölpos åt ott löso de problem som l<on

uppstö i sombond med rökning.

B. Biörklund

CVA-UHF
Driftvärn
r:lI
fino!

CVA-UHF dri{tvörn segrode i tövlingen
{ör FFV-dv i Villingsberg lördogen den

I moi. Inte mindre ön 15 log hode son.r-

lots för ott kömpo om försto plotsen i

denno tövling i stridssl<iutning, spröng-
och mintiönst, vokttiönst, hondgroncrt-

kostning och slukvård.

In i det sisio stod komPen hård mel-

lon MZ och våri dv. Nör MZ-logei ov
nrisstog uilöst en mino och dörmed för-
lorode poöng blev slufresultoiet 425 po-

öns för CVA-UHF och 4.l9 för MZ.

Genom denno seger gÖr CVA-UHF
driitvörn till finolen i Boden den 26--27
ougusti, dör loget skoll representero FFV

dv. Dei stundor en hård och intensiv trö-
ning för vöro dv-polkor gruppchefen
Gunnor Merl<6n, kg-skytten Äke Dondo-
nell, g-slcyttorno Bror Korlsson, Lennort

Lorsson, Holger Lorsson, Lennort Löth

och Lors Olof Broberg.



Det hcrndlcrr cDran EORDTEhINIS
CVA lF bt-sektion inledde bt-sösongen

i oktober med ett upptoktsmöie i form
crv en fomilietröff iföreningsstugon Foh-
lingtorp.

Ett 30-tql personer hode somlqts för ott
disl<utero bordiennis, drickq koffe och
spelo bingo.

I Arbogo korpbordtennis, som spelodes
under hösten 1970 i form ov 2 divisioner
om vordero 8 lcrg, deltog CVA lF med 4
log. CVA log 1 belode 3'die och log 2

en 6:e plots i div. l. CVA log 3 segrode
i div. ll. I detto log lror Stig Lorsson, Lors
Hjolmorsson, Siig Arnoldsson och Göran
Nyberg spelot så fromgångsrikt. Log 4
I<om 6:o i sommo division.

Den 12.12.1970 hode CVA lF besök ov
SAS från Stockholm för ett bordtennis-
utbyte. En logtövling och en singeliurne-
ring spelodes.

Resultotet blev ott CVA segrode i log-
tövlingen medon Curi Osterberg från
SAS segrode isingclturneringen efter en
völspelod fincrlmoich mot CVA:s Mqts
Peterso n.

CVA-pokolen ör en hondikopptövling
dör mon spelor om ett ov CVA uppsott
vondringspris.

CVA lF bt-sektion och Arbogo Bord-
tennisklubb ör orrongör för denno töv-
ling som hor mötts med mycket stort in-
tresse ov såvöl oktivo som korpspelcrre
i Arbogotrokten. Deltogorontolei hor vo-
rit mellon 60-20 spelore i de tre hittills
ovverl<ode deltövlingorno. Tövlingen ör
plonerod oit spelos som 4 deltövlingor
per vör- och höstsösong. Den spelore
scm uppnåtf bösto resultot vid desscr 4

deltövlingor erhöller en inteckning i

CVA-pokolen. Tre intecl<ningor erfordros
{ör crlt en spelcrre skoll erövro pokolen.

FCIF-mösiersl<open i bordiennis ör en
logcupiurnering dör ett femlontol log
{rön Försvorets Civilo verksiöder och fö-
reningor tövlor om eif ov L. M. Eriksson
uppsoii vondringspris.

B

CVA lF som vid 1970 örs tövling er-
höll sin försto infeckning, deltoger iår
med fvå log. CVA log 2 dock utslogno
ur örets furnering genom förlust mof
FMV:s bösio log. CVA log 1 som i år
lror fött förstörkning genom Mots Peter-
son ör l<loro för slutspel genom vinst mot
tygverl<stoden Boden, Fobriksverl<eis SK
log 3 och FlilV log 2.

Bordtennisspelorc från Osl<orshcrmn
göstode Arbogcr och CVA lF under hel-
gen den 6-7 mars. På lördogsl<völlen
somiodes spelore med respektive, totolt
co 50 personer, till en festlig kvöll med
mot och dons pö Arbogo Hotell.

På söndogen spelodes en bt-iurnering
dör vorie spelore först fick spelo två
l<volificcringsmotcher, vorefter de inde-
lcrdes i 3 klosser.

Segrcrre i de oliko l<losserncr blev:
Kloss I K. J. Korlsson, Oskcrrshcrn-rn.

l(loss 2 Per Bengtson, CVA.
Kloss 3 Håkon Nyberg, CVA.

Bordtennisrmästoren slogen ov sin son
CVA lF-mösterskopen, som ovgiordes

den 20 mors i Engelbrektssl<olon, :omlo-
rla nit ?O-+nl cnolnra

Dct blev ren fomiiiefinol i huvudklos-
sen nör CVA ovgiorde sino mösterskop
i bordiennis. Mcrts Peterson, lovonde
iunior i ABTK, vonn finolen mot sin for
Nils med si{frorncr 21-18,21-]5. Töv-
lingen hode somlot ett 30-tol deltogore
som delodes upp itre l<losser efter två
l<volomgöngor.

Resultot för de frömsto: Kloss l:1)Mots
Peterson. 2) Nils Peterson, 3) Bo Rosen-
gren, 4) Ingemor Gustofsson.

l(lcrss ll' 1) Ingemor Jonsson, 2) Chorles
Korlsson, 3) Erling Eliosson, 4) Hökon
Nyberg.

KIoss lll: 1) Lors Hiolmcrrsson, 2) Ro-
ger Jcrcobsson, 3) Stig Tollqvist, 4) Chris-
ler Nilsson.

Till FFV-mölsterskopen som ögde rum
den 27 mors i Linköping med CVM lF

sonr orrongör hodc CVA lF onmölt fem-
ton spelore. I singel dominerode CVA
stort r,red Mots Peterson scm tvöo efter
U. Forsgrcn, CVM Linköping.

Arbogcr vonn logtövlingen efter finol-
scger mot CVM Linköping med 5-l .

Mots Peterson {inolföll i singeln med
siiirorncr 13-21, 23-21.
Bordtenrris, singel:

1) Uno Forsgren, CVM, 2) Mcris Peter-
scn, CVA, 3) Leif Lindberg, CVA, 4) Gö-
rcrn Lcrng, CVA, 5) Olle Söderböck, CVA,
6) Chorles Korlsson, CVA.
Bordtennis, logtövling :

l) CVA 1 (Mots Peterson, Nils Peter-
son, Lcif Lindberg), 2) CVM l, 3) FSI( l, 4)

CVA 2.

CVA hcrr fårf tre riks-
rnösfcrre i bordtennis!

För ondrq året i rqd vonn CVA:s ping-
islirore del nrösfersksp sonl drrdngerss
ov FCIF, vilket ullöses Försvqrels Civilo
ldrotisförburnd. Fyro log hqde kvolificerqt
sig rill finolen i Enskedeho,llen, Stock-
holnr, den 24 och 25 opril. CVA-trion Nils
Pelerson, Leif Lindberg och Mols Pefer-
son vqnn slorl!

Möstersl<crpei sonr ör en ril<somfotton-
de tövling, bestod vid slort ov iZ log från
helcr Iondet. CVA deltog i år med tvir
Icrg, CVA log 2 blev docl< utslogno ov
FMV från Stocl<holm i kvoltövlingen. Log
I l<vcrlificerode sig till sluispel genom
vinsi över Tygverl<stoden, Boden, Fobril<s,
verl<ets SK log 3 och FMV log 2.

Vid finolen nrötte CVA FSK, Esl<ilstuno,
FORTF, Stockholm och FMV, Stockholm
och vonn med 5-2, 5-2 och 5-0.

Segern betyder oit CVA tog sin ondro
inteckning i vondringspriset sonr sotts
upp ov LM Ericsson. Aven i fiol vonn CVA
cletto {örbundsmöstersko p

FFV-mösferskcrp i
bcrdrninton

CVA lF vonn koncernmösterskopet i

bodminton såvöl i log som individuellt.
Tövlingen, som orrongerodes ov CVM
lF, genomfördes lördogen den 27 opril i

Llungstedsko skolons gymnostiksol. Glöd-
ionde nog hode iövlingen öven somlot
en del l<vinnligo deltogore från orron-
görsklubben och CTV, Moiolo.

CTV-domerno segrode så smöningom
efter mycl<et kömponde.

Herrsidon hode somlot ett 20-tol delto-
gore som tövlode i 2-monnolog och indi-
viduellt.
Bcrdnrinlon, singel,

1) Sven-Olof Holmström, CVA, 2) Alf
Gullberg CVM, 3) Lors Englund CVA, 4)

Erling Elicrsson TVlS.
Bcrdnrintor.r, lcrgtövlin g :

'l ) CVA | (Lcrrs Englund, Korl-Henril<
Woern), 2) CVA ll, 3) CVA lll, 4) CVM ll.

Våro riksmäsfore. Rr. v. logledoren Göron Long, Leif Lindberg, Mqis Pe?crson och Nisse Pelerson.



NATTORIENTER ING lned VALP

Genomgång vid FBU:s bergsmonsgård Fliken. Jc

och VVKB flonkeror två vöslerösore.

FBU Vösimonlond och SKBR Vöstmqn-
lond (Sveriges l(vinnligo Bill<åristers Ril<s-

förbund) nröites den 2 opril i Vösterös.
Arbogo och CVA vor storl<t represente-
rsde, 9 i den 60-hövdode skqrqn. Efter
en lömplig gruppindelning i förore och
l<ortlösore på 30-tolet qv I(ronons ter-
rönggående bilor modell "Volpen" och
"Gumsen" slöpptes fordon för fordon ui
i mörl<ret med 3 minuters mellonrum. Av-
sikten vor ott efter en lO-milo l<rol<ig vög

lof Löfdchl, CVA-FBU och Ann Lundqvisl, SKBR

orientero sig from till nrålet, Borntorpei
vid Sl<innsl<oiteberg. Vögvolet, nrörl<rel
och de svöruppfottbcrro l<ontrollsl<yltorncr
giorde uppgiften ollt onnot ön lött. Mox-
tiden vor ocl<så sott till 4 tirnmor, vill<en
docl< ollo klorode. Utefter bonon fonns
10 orienferingsl<ontroller (Ol(), utsotto pö
l<orton, somt 3 hemligcr posserkoniroller
(PK). Vorie hiitod OK gav 25 poöng och
vorje missod PK ovdrcrg nred 45 poöng.
Genom qtt konlrollernq hode en kod,

som nrirsle notercts fordrodes det ingo
l<ontrollcrnter. Vid liko poöng ovgiorde
I<örtiden. Segrore vcrr Rolond Axelsson,
CVA-FBU, son.r l<örde på rekordtid. Ov-
rigo clcltcrgcrrcs insotser vor ocl<sit myc-
I<ei godo. Någro priser {örekom inte,
uton del vor cnbort örcrn otf få ett om-
nö1mnonde. lntresset vor inte nrindre för
de t.

Vid målet biöds pö bostu och noitmö1.
Påfölionde morgon siortodes en nrotor-

nrorsclr - en fordonsbotcrlion på vög -pör l<rol<igcr vögor upp genom Dqlclrncl
{ör crii ötervöndq mot Norberg. Inte långt
{rån målet överfölls bill<olonnernq ov
FBU:s follsl<örmsjögorovdelning. Efter
denno trösl<el gicl< förden till FBU-kurs-
gården "Flil<en", dör en fesilig middcrg
ovörts ihög slör.nnirrg. Kvöllen ovslutodes
nred soml<vörn och dons.

Söndogen förgicl< litet lugnore genom
demonstrotion ov bondvcrgnorf promeno-
der isolen oclr slutligen efter en stodig
lunch med hemförd i lugn fort.

Allt dettcr vor grotis (t.o.m. klöder och
husrunr) * trol<tcrmente för medlemmcrr.
Aven Du l<cn bli medlem. Tolo med Gun-
nor Neumon, CVA, om FBU (öven l<vinn-
ligo) och med Gun Thunberg, CVA, om
SKBR. Arbogo FBU hor nu stortot dom-
skytte som ör mycket uppskottot. Domer-
no hor from till semestern extro skiut-
dogor för ott pö hösten få tövlo med si-
no monligo lcomroter pö sommo villkor.

\s

Fliken. Jon.Olof Löfdchl, CVA-FBU och

cvA
nästcrn i fopp

FFV-mösterskopet i Rinkbondy ovgior-
des den 13.3.,l92.l pö Eskilstuno isstodion
med Fobriksverkeis SK (HK) som orrongör.

De deliogonde logen hode lottots i

tvö grupper om vordero tre log. Ploce-
ringorno i respekiive grupp vor sedon
ovgöronde för spel i finolomgången, dör
mon spelode om ploceringornq l-6.

CVA lF utgick som segrore i grupp 2
genom vinst över Tvötteriet Mölordolen
och Zokrisdolsverkens lF Korlstod med
siffrorno 8-2 resp. 5-0.

Segrode i grupp 1 giorde Fobriksver-
l<eis SK.

I den ovgöronde motchen om titeln
FFV-möslore möttes de bödo gruppseg-
rorno CVA lF och FSK.

Motchen blev en uppgörelse mellon
två iömngodo log, dör FSK röttvist ut-
gicl< som segrore med 4-2 efter ledning
i holvtid med 3-.1 .

CVA-loget fick söledes nöio sig med
en hedersom ondroplocering i denno völ-
crrrongerode möstersko psturnerin g.

Turneringen fick fölionde slutresuliot:
I Fobriksverkets SK

2 CVA IF

3 Zokrisdolsverkens lF

4 CVM IF

5 Tvötteriet Mölordolen
6 Äkers kruibruks lF

T::;;ffi
W.\ff

CVA:s log, som kom 2:o. Stående fr.
och G. Nyberg. Knöstående fr. v. I
Äh rberg.

l;ssl
i ;;;

:1

v. G. Eklund, Iogledore,
Lindberg, L. Arvicisson,

Å. Dogerhöll, B.-A. Törnqvist, l(. Lorsson

C. Wennerlund, A. Slögren och C.-Å.

t)!@srisllt;;
\.:lr v stl
lell lsri -El



När ormorno eller benen "sornnor" ufqn qnledning eller mon får en liten yrsel,

då hor "mel'lonlöggsbrickorncr" mellon hols- och ryggkotorno slitils ned så ott

nervernd kommit i klöm. Etf brcr sätl oti iillföl'ligt bli kvitt del ondo ör helt en'

kelt ott höngo sig (d.v.s. endosl så rnycket oit kofornq drqs i sär och löilor
fryckel pö nerverno. Dr. G. Fohlström hqr i "Konvertern" inforrnerol rnerq hörom.

Ryggont-nockont, ont i oxlor, ormor
och ben, s. l<. ischios, ör den tredie folk-
sjukdomen efter londröio och förkylning.
1954 gjordes pö initiotiv ov LO och Folk-
som en stor stotistisk utredning med lö-
korundersökning och röntgenundersök-
rring ov ett stort ontol (1.200 st) onstölldo
i voruhus, kontor och tung industri. Av-
sikten vor ott belyso den tredle folksiuk-
domen och utredo om den vor vonliqore

ov s. k. degenerolivo föröndringor i dis-
korno. d.v.s. elosticiteien och hållfosthe-
ten minskos i mellonl<oiskivorno och en

vötsko oressos ut. Denno vöfsko iröffor
på nervbonor, som ontingen gör till ryg-
gen eller till benen, nör det göller t. ex.
ryggskott resp. ischios. Nör löcl<on hor
löl<t, upphör så småningom vörken. Detto
kon to 3-6 veckor eller i svåro foll 3-6
mönoder. I visso foll och inie minsl efler

ly{t, långvorigt sittonde l<on utlöso rygg-
besvör men ger inte ryggsiukdom. Röni-
genbilden ger l<noppost nögon vögled-
ning, eftersom det helo uispelos i mluk-
delor, som inte syns på röntgen.

Hur förebygger mon respekfive botor
ryggont? I ol<uto besvörsperioder får
mon vonligen svoret så oit sögo pö kö-
pet. Det gör inte oit sitto, luto sig from
eller lyfto. Egendomligt nog kqn det
iblond lötto olt gö och cyl<lo. Böst bru-
l<or det voro oit liggo eller "höngo sig".
I visso foll måste mon operero, nör
dei göller svår ischios och mon miss-
tönker diskbröck. ldogligo livet före-
kommer myckei sittonde och fromötböi-
ning (t .ex. knyto skosnören, plocko bör
rn. m.). Vörktobletter och oniiinflommoto-
risk medicin kon behövos och vorq till
god nytfo, liksom fysikolisk behondling
(siu kgym nostik).

- Vid löngvorigo smörttillstånd, sör-
skilt med somtidig orbeisoförmögo, hön-
der det ofto ott den siuke blir irriterod.
Def helo kommer oit te sig nöston som
psykisl< siukdom i stöllet för kroppssiuk-
dom. I södono foll ör det viktigt med
odekvot behondling, sysselsötlning och
förståelse. Vi kon hör ollo göro mycket
för ott hjölpo vorondro.

Oni i rygg och ben, nocke och ormor
ör en foll<siukdom och olltså vonligt fö-
rekonrmqnde. lblond hor mon ett intryck
ov ott folk sköms för ott sögo, ott det
gör ont i ryggen. Personligen tror log ott
för fö löl<orbesök göres för ryggsiuk-
ooi,

E{tcr ollt ör oni i ryggen inie nögon
"skcrnrlig sjukdom" uion cn folksiukdom.
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operotion, kon det to löngre tid. Besvö-
ren lcon kommo tillboko, och mon kon
inte stöllo nögon söl<er prognos, d.v.s.
förutsögo hur det l<ommer oii gå i det
enskildo follet.

Allo vorioiioner ov smörtintensitet, lo-
kolisotion och voroktighet förekommer.
Vonligen brukor dei nör det göller lönd-
ryggsvörk-ischios bli sömre ov sitlonde
(ex. bilåkning) och lyft.

Olömpligo orbetsstöllningor och tungo

Beloslning ov lredie
lumbolo disken hos en
person på 70 kg. efter
Nochmeson 1970).

ftyck i

n!clc!s

5
Tryckregistrering i
tredie lumbolo disken
hos en Z5.åring vid cv o

20 kg.

,1,
4','

tra

NERV soM KoMMtT I Kr.ÄM

Nedslitncr ttrnellonläggsbrickor"
tredie folksiukdorrten

i tungt orbete - om mon fick ont i ryg-
gen ov ott orbeto tungt.

Det visode sig, ott det huvudsokligen
vor symptomen, som uilöstes ov tungl
orbete, siölvo siukdomen hode sommo
förekomst oovsett orbeiets ort. De per-

soner. som hode tungt orbete, blev emel-
lertid oftore siuko med ryggskott och
fromför ollt oftore siukskrivno.

Mon kom from iill, oit om tillfölligt
löttore orbeien kunde ordnqs och i visso

Kroppsställning

foll orbetsbyten, skulle siukfrånvoron icl<e

behövo bli högre i gruppen "tungt or-
beie". Eftersom co 2/3 ov ollcr mön hoft
ryggskoit, löndryggsvörk och/eller ischios
en eller flero gönger och orbetsbyten
kon voro svörq ott genomföro, förloros
årligen ett stort ontol orbetsdogor.

Långvorigt förlopp
Hur uppkommer ont i ryggen och

ischios, ont i nocke, oxlor och ormor ?

Sonnolikt orsokos desso siukdomstillstönd

10



Asfon skcrll ltli skogscrrbelcrre ln rnernoricrrn

Rqgnqr Stolt lqckor Aslon Fröiidh medon Tor Andr6n småleende ser på.

Aston Fröiidh lömnode den 3l m0rs
CVA med pension. Hon föddes den 20

nrors 
,l906 i Ekeby försomling, Ostergöt-

ionds lön och böricrde redon som l5-
öring orbeto som offörsbitröde iBox-
holm. l94l kom hon till CVM och den
3 september 1945 glorde hon sin entr6
pö CVA. Hon böriode i förrådet men

ovoncerode 1949 till l<onslibiiröde för crtt

fortsötto iill driftsossistent-inköpore. Un-
der en korlore mellonperiod 1959-1961

vor hon kontorsskrivore pör UHF.
Vid den lillo högiidligheten på "Gyl-

lene Bolken" tockode bvrådirel<tör Tor
Andrdn för dei orbeie Fröildh nedlogi
vid CVA och överlömnode förutom blom-
mor en stengodsurno som minne frön
komroterno. Tock fromfördes ocl<så ov
inköpschef Rognor Stoli och för FCTF ov
ingeniör Bengt Johonsson. Personolche-
fen Birger Ählin tolode för bl.o. "lotteri-
göngei".

Engelbert Lind'
slrö m.

Ingeniör Engelberf lindslröm ovled den
31 ion. 

.I971 . Hon vcrr född den 17 iuli
1908 i Linköping. Lindström qnstölldes vid
CVM 1942 och överflyttodes till UHF
1944 och vor en ov veteronerno vid före-
ioget.

Aston Fröiidh, sorn ovslutningsvis tes-
tot sin kondition på CVA lF:s ergometer-
cyl<el och funnit sig ho god spönst, skoll
nu på ollvor fortsötto sitt ideello orbete
för Sl<idf römiondet och i försto hond
stödo upp iskogen vid Moxelmåsesiu-
gon. Sedon skoll hon fortsötto sino som-
morvondringor i fiöllen. Med völ voldo
ord tockode hcrn CVA:s representonter.
Vi önsl<or honom god tur pör sin fortsoito
vo nd ring.

vi grcrrulercrr 3?13 |iJ-,f".""ii.:::" ?å9 .?,"1i',:iil,',Jff[,il!;[',i.{o'?lå!?s. ,i?rT,?'I'';1",i:i[.rör orr uppvoktnino

dos den 1719 1970. TURE ANDERSSON
Vår lyckönskon ör uppril<tig U H F suNE LJUNG

och vorm örven om den p.g.cr. uo 6, o För qilq.. bevis pö vöntis höskomsl, fi,5:; [:ili3r1åtf,9J]iol"u,Tl""]',n;
Bergirollers långo vintersömrr Zll gvlu srerrol,j:1. 

-,--, - å?S.!'[l',,ir#'i"J"l"'if!"l,i"in060- tock' 
rrNin FALLevrsr

t<om nåsot senr. ,6ll åJli"1rftl:;!:i"""'n"'nn ' ÄLinEo ÄuE- - --

,ei8 Annq-,Lisq Gustovsson c Ert vormr rqck för. btommor, plu nqnJo;å'';1i Xilii:!j:r'?i.Jrå?"15!cVA 24/9 Eril< olsson senter oih vocirå ord, na, loi't,u- hörmed mrtt vormo tock
60 år tqde.
3/3 Roqnor Andersson Avd. 255 59.-år- ASroN FROIJDH THORE cARtssoN

;i5 öö"rr; Ä;ä;;;;; "'- 87i 8/l Benst^Aldsiö - . För qo1 somorbere ^.h a* n^rr
2173 olle Erseby i'ao ,1t1 olol s^vensson :-,Jill._cylj_,s-[ ::! ,?,1,?-"lt__y:,.lll å.,åi,råJ ro,"'ä1" iå.liå ";å; ;;"]57+ Gostq Änd'ertson ioo l5l4 trnor tJerdelrus TocK roT nyoclnT ocn lullpon soml t_r]l senter ocfL blommor, som iog fic[ rirot-
ziTa !.iri korL,ion 7ä() 22t6 Goiifrid Grundin vcinner, på ,oliko, ovdelnineor för pre- 1|ö;.',ri'#; u"äå;,j";'o ivA fro.-
2i6 Ture Nyren 659 sentkort och ozoleo'

t8/6 Arne Nord.gren 12s o Tqck för påskens lilior. tror log hormed 
il*"t1äi 

*"*'
417 Lennorl Johonsson 840 O Till chefer och orbetskomroter vrd

1717 Kort Abrqhqmsson f3P TCICk! dvn årt-tiåiitigi i.ft-toi'"ä"iä låä- . ,För vönlis h.ookomst . i "sqmbond
t/t/ Katt Arrrqhqmsson 

iii TCIGK! CVA ett hiörilist 
-tqck 

för vönlis hås- l^rFll"."i"1ig^1:9lo.T-tt i sombond
2Q1.7- prol Pellersson 13: - 

----- kosl på mrn öu-orsoog. meo vorr Drorop rrqmroT vi vårt vormo3/8 Wolter Ekslrqnd 273 

- 

OLL6 fLöfgy rock.
5i8 Gustov Eriksson 200 | | ' B|RGITTA och coNNy

I For ollq de bevis på vcinskop, som I c Ett hiclrtligt tock för vcinlig håg-
50 år I visqts vår moke och for, I komst på min födelsedog. o. Till ollq Er som (trots ollt) upp"
3/3 Per Pettersson 4?l I ENraErpEDr I RUNE HALI vokiode.mig den 10 ]270 ber iog, rörd

fåiä bärt"'eiri-härr", 5ii I tNutLBEKr, I och tocksom få fromföro mitt hiört
r7iå (ort-itit'-eåiörrnJ 6b l rid hqns siukdom och bortqåns, | 9 M9tlos ett iicirtlist tock.för u6n- liso tock'
?2:t4 Erik Bosrröm" ,i, I i;i ;;iri,J ";ä;;}-'.;i';ä;å; I tig r,ågt-o;,i pa'Äin"Åosiid'ao!. - BTRGER

)6lt A,Qe Ahlin 611 I "^-+ Ä-.i^ h-.rÄrcha\,;"^;^^ T.^*- | EVERT ERIKSSON
?2/4 Erik Boström 252 | för vockro blommor och qåvor I lrg högkomst pö mrn högtrdsdqg.
?41.1 4ke Ahlin. . 4l] | somt övris hedersbevisning, Trom- | EVERT ERIKSSON
27|4GunnorMerk€nåzz|iåi'"i"JålY;;å:;.i;:l:.'.',,."."|
1/5 Mindor rriksson 38s I ll 

tjli: 
| . nioufin, rqck för oil uppvokrning gl,ll:; lil t*ååsirJrenten ios fick

,lii sifr:?,r.rji;; x;t I Göro rindsrröm 
I oa ;r; h.8iijfiF,o*rro* " 

ll;i"yå to,lojTrnr.''u'oo" 
min onsrör"

lllg slis Hoffmon ,24 | uunilro I STURE LARSSON ""'q v'u LY^//.)o.
AGNETA ANDERSSON2ll5 Gunnor Berggren 636 | |

21/5 Arne Broberg 634 

- 

c Ett vqrmt tock för blommor och
iAiS Otå" K"iti."" 230 presenr ios fick mottoso till iul. ,o Ett hidrtligt_ tqck för vönlis håg-

!{ll Tore Osth l?l o fo, oilo bevis på vönlig hågkomst, GUNNAR HAGSTROM komsi pq mrn todelsedqg'
2715 Holger Axelsson ?9q ;. kommir miq iill d"l, "på åin S0l BENGT HARLEN
4/6 Jqck Leth 613 a...r""' i,^-ra."i"" -i+i "".-" r".t" a Hicirtligt tock. fö,r vcinlig uppvokt-

|lf l"ol,:å"f;i :i3 
" """"' 

ö,i;;vi;'..isöt, u't; """ nins på Äin 50'ui'3if;o*- ; ,ti.'Jå';Pr',å:'J 
to' orr uppvoktning pö

617 Bengt Berndtson 630 - , GUNNAR MERKEN
1617 Hons Schleqel iöö o,Hidrtligt tock för oll visod.vönlig- 6 Mitt vqrmo tqck till vdnner, orbets-
lgiz Kurt Steinr;d 440 lSl- ?:l-fl9T.T-?I los mottogrt under komroter, FCTF och CVA för vönlig o Milt vormo tock för vönlig håg.
31/7 rolke Korlsson 224 mrn longo slukoom hågkomst under min konvolescenstidl komst på min högtidsdog.
2RIR GTaaoT FnTsheTn 430 BERTIL BERGGREN _ 

NANNY WESIERLUND ERIK KARLSSÖN

il

För qllo de bevis på vcinskop, som
visqts vår moke och for,

ENGEIBERT,

vid hons sjukdom och bortgång,
för vockro blommor och gåvor
somt övrig hedersbevisning, from-
för vi vårt vormo tock.

Gölo Iindström
Gu n illo



Medcrllörer
I sombond med F:UHF företogsnömnds

septembersommontröde belönodes tre
trotiönore, Eric Dohlberg, Gunnor Dohl-
mon och Horry Lövkvist för nit och red-
lighet i Rikets tjönsi.

Ingeniör Eric Dohlberg böriode sin bo-
no som tekniker vid Fl 1940 och onställ-
des vid F:UHF den 

,l.8.55.

Byråossistent Gunnor Dohlmon onstöll-
des vid Flygvopnet som kontrollont 1939,
vid FFV/CVA 1944 som bitr. ingeniör och
vid F,UHF den 

,].5.60.

Förrådsförvoltore Horry Lövkvist ov-
gick med pension den 1.7.70 och kunde
ei nörvoro. Lövkvist onsiölldes vid F,UHF
den 1.4.62 och vor tidigore förrödsförmon
vid FCS i Vösierås 1946-62.

Dohlberg och Dohlmon ficl< mottogo
sino l<locl<or ur bvröchef Korl Hultmons
hond vid sommonirödei och Lövkvists
klocko hor överlömnots vid besök i hsns
nuvoronde bosiodsort Alinqsås.

LrHF-besök
FMV-F chef generolmoior S.-O. OIin

ötfölid ov CUH ovdeln.-dir. J.-O. Armon
besökte UHF den 28 ionuori, för informo-
tion om förrådsbvråns verl<somhet.

Byröchefen Korl Hultmon orienlerode
om UHF orgonisotion och de problem
nrcrn stölls inför ien dvlil< verkscrmhei.
Speciell uppmörksomhet ögnodes den
återonskoffningsmodell som nyligen to-

gits i bruk, dör mon bl.o. hor siyrning
vor för sig ov de 4 oliko logerkompo-
nenterno med hönsyn till kostnoder för
loger och inköp somt l<rov på beredskop
och underhöllssöl<erhet.

Efier ott ho sommontrö{fof med sel<-

fionscheferno ovslutodes besöket med
gemensom lunch på Gyllene Bolken.

Aterförden till Stocl<holm företogs i en
Sl< 60 som generolen slölv flög.

MiIo syd besök
vid UHF

Verkstodsdelegotionen f rån Milo Syd
besökte F:UHF den 30 sept. Delegotionen
som onlönde pr flyg bestod ov hrr:

Linbcrncrrt
örzer E 3

Mellon Kungsör och CVA kör ni under
en linbcrrro. De flesto könner till oft den
gör från l(öping och sedon ner till irok-
ten ov Julito. Anlöggningen ör inte den
störsfo och inte så modern, men p.g.cl.
ovonligheten frågos, vod hor den för
uppgift.

Den öges ov CEMENTA. Bonon ör 42
knr. lång oclr ironsporteror kqll<sten från
Forsby i Södermonlond till cementfcrbri-
l<en i l(öping. Londsvögsovstöndet ör
60 km.

Bonon ör delod i 4 sektioner, sommon-
bundncr till en enhet med fre mellonslo-
tioner och l2 spönnstoiioner. Av mellcn-
stotionerno ör Gronhommor (syns iskogs-
brynet söder om E 3) och Knotberget
outomotiserode. Stotionen mitt oö bonorr

- Molnrbergo - ör bevokod och får sig-
noler om fel uppstör effer linien. Dörifrön
ordnos tillsyn och reporotion.

Börl<oblorno ör 44 mm diometeer. Hlu-
len, som löper på denno ör ov nylon för
oif minsko kobelslitoget. Aniolet börsiol-
por ör 235.

På bonon finns 700 l<orgor, vcirdercr
lostcrnde c:o 

.l.330 
kg. Aven en gulmålod

"personl<org" finnes. Hostigheten ör gcin-
sl<o exol<t 9 l<m/tim. och det betyder ott
c:o ,l00 ton tronsporteros per timme. En

enl<el reso tor c:o 4 tim. och 40 min.

Armddirektör
Flygdirel<tör
Flygdirektör
Flygdirektör

Stig l:son Hultmon
Rolf A. Sondberg
Sten T:son Swid6n
Lennort Nordquisf

Kommendörkopten Sören Servoiius
Morindirel<för Nils G:son Swohn
Arm6direkiör Beriil Enström
Arm6ingeniör Stig Jorring

De mofiogs ov byråchefen Korl Hult-
mon och byrådirel<tör Seth Nor6n.

Byråchefen somlqde delegolionen pö

Gyllene Bolken dör hon orienterode om
F'UHF uppbyggnod och verl<somhef.

Efter lunch besåg mon förrådslokoler-
no i berget under bdir G. Heimers led-
ning, voreffer No16n tolode om F:UHF
reservdelssystem och dörmed sommon-
höngonde frögor.

Fler pelrsionöretr
Volborgsmössoofton lömnode yiterligo-

re tre CVA-ore sitt orbete med pension.
Det vor Gösio Andersson - völkönd som
"Mölor-Gösto", Ture Andersson och .lohn
Enochsso n.

Gösts Mouritz Andersson, född den
5.4)911 i Vösterås, onstölldes den 8.9.1945

som mölore. 1967 flyttade hon till motor-
verl<stoden. Tidigore hode hon vorit on-
stölld il7 år som mqskinmålore vid
ASEA. 

,l943 
kom hon till FFVS och målode

då Flygvopnels J 22. "Mölor-Gösto" ör
l<önd vissångore.

Ture Rudolf Andersson född 27.21910

i Boo försomling i Stockholm, onstölldes
den 21 ion. 

.l9y'6 
sonr grov- och diverse-

orbeiore. Sedon 
,l963 hor hon hiölpt till

oit stödcr och hållo CVA snyggt.
1936 börjode hon med vögorbele vid

Vöstmonlonds Vögdistrikt, dör hon ston-
node i 7 år. Dörefier vqr hon grovorbe-
tore i Arbogo, innon hon bör jode på
CVA.

John Leorrcrrd Enochsson född den 30

ion. 19i 1 i Skinnsl<otteberg, Vöstmcrnlcrnds
lön, onstölldes den lZ okt.1949 som svor-
vore och blev ovsynore 1957. Tidigore
hode hon vorit linieorbetore, svetsmeis-
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fore, irngmosl<insl<öiore i 2 ör, svorvclre
i5 ör vid Bultfqbriks AB, Hollstohom-
nror, sonrt 2 år vid AB Boltic i Söder-
tö lie.

Vid ovtocl<nirrgen pö Gyllene Boll<en

tolode Vd Anders Högfeldt förföretoget,

och ordf. lrrgvor Jolronsson för SF. Dör-
utöver representerode ing. Hons Knuts-
son-Holl och Henry Jersby resp. crvd. och
l<omroier. Pensionörernos nörmoste pro-
grom vor ott orbeto på sino respektive
sTUgor.

Glod oensionörslrio. "Målor-Göslo" - Gösto Andersson - Ture Andersson och John Enochsson.


