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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Håndtering af gods 
Vi har stadig proble- 
mer med transport, 
håndtering og lagring 

" af gods, hvad enten 
det drejer sig om 
færdige emner eller 
rågods. 

Lad os allerførst slå 
fast, at ingen hver- 
ken mener eller tror, 
skaderne på godset 
opstår bevidst, men 
vi må nok lære at se 
i øjnene, at tiderne 
har ændret sig og 
samtidig medført, at 
kravene til kvalitet 
og finish nu om dage 
ligger på et meget 
højt niveau, selv in- 
den for vor branche, 
der hører til inden 
for den svære indu- 
stri. Vi må ikke gå 
i den tro, at det går 
nok, hvis vi kommer 
til at lave en lille 
bule i godset eller 
kommer til at ridse 
i malingen. 

Tager vi, som et ek- 
sempel, vort vigtig- 
ste råmateriale STÅ- 
LET. Hvem går i det 
daglige og tænker på, 
BE eet k En koster 

5,50 Kr. og der- 
i E sande ae 

og grundmaling et til- 
læg på ca. 40,- kr. 
pr. mZ. Når man ser 
disse: tal og hertil 
lægger løn, færdigma- 
ling, transport m.m., 
er vi jo alle klar 
over, at vi taler om 
høje kilopriser. 

For øjeblikket har vi 
ingen samlet økono- 
misk opgørelse over 
skader, der skyldes 
håndtering, men vi 
må i fællesskab fin-   

de egnede metoder og 
hensigtsmæssige 
transportmåder, der 
kan medvirke til en 
minimering af ska- 
derne. 

Når vi taler om en 
nedsættelse af om- 
kostningerne, som vi 
uden tvivl alle kan 
blive enige om må væ- 
re et fælles mål, 
skal kørt nævnes de 
omkostninger, vi har 
til teparaåtion af 
slibere og løfteværk- 
tøjer. Reparationsom- 
ostninger for en 

sliber ligger på 
ca. 500,- kr. pr. 
paration og for en 
løfteklo ca. 600,-: kr. 
For disse to værktø- 
jers vedkommende 
skyldes mange repa- 
rationer sikkert fle- 
re faktorer. 

re- 

Er der medarbejdere, 
der kan komme med 
forslag til en ned- 
sættelse af omkost- 
ningerne, det kan væ- 
re 1 forbindelse med 
håndtering og oplag- 
ring af gods eller 
indkøb af rigtige 
værktøjer, ser vi 
gerne, at forslagene 
bliver fremlagt, og 
de vil blive seriøst 
behandlet. 

SK 
EN 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1989-08-17 
kl. 15.10 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Peder Holst Larsen 

Poul Erik Sand er 
indtrådt i SU i ste- 
det for Frede Jensen. 

Som suppleant for 
Allan Hansen var mødt 
Peder Holst Larsen. 

Peder Holst Larsen 
bød velkommen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

SU drøftede spørgsmå- 
let vedrørende for- 
holdene med nedfald 

å bilerne på parke- 
Tingspladsen. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen var utilfreds 
med, at der ikke var 
fundet en løsning. 
Efter indgående drøf- 
telse var man enige 
om som forsøg at sæt- 
te filtre i de udsug- 
ningsanlæg, der var 
beregnet til det, 
samt at flytte sand- 
blæsningen længere 
væk fra fabrikken un- 
der mere gunstige 
forhold, selv om der 
derved vil opstå et 
transportproblem. 
Falder forsøget hel- 
digt ud, kan sand- 
blæsningsteltet flyt- 
tes permanent dertil. 
Spørgsmålet om til- 
skud til kunstfore- 
ningen er endnu ikke 
endeligt afklaret, da 
der stadig mangler 
oplysninger i denne 
forbindelse. 
Arne Nielsen spurgte, 
hvornår man fra le-   

delsens side vil ind- 
kalde teknologiudval- 
get. Vil det ske,. når 
man har en færdig løs- 
ning, eller når man 
kommer med ideen. 
Willy Kok svarede, at 
hvis nogle af medlem- 
merne af teknologiud- 
valget mener, at der 
er et informations» 
behov, kan man meget 
hurtigt indkalde til 
et møde. 
På Bjarne Maylann Pe- 
dersens forespørgsel 
om indkøb af et EDB- 
anlæg til fabrikken 
svarede Willy Kok, at 
man for øjeblikket 
undersøger, hvilke 
muligheder der er for 
at få en løsning til 
åt lave sine egne 
EDB-systemer, så man 
kan følge projekter 
og produktion, hvil- 
ket vil være nødven- 
digt, da vi for øje- 
blikket kører på et 
forældet system og 
derfor må finde en 
anden løsning, der 
passer til vor bran- 
che. 
Arne Nielsen mente, 
at teknologiudvalget 
skal ind i billedet 
så tidligt som mu- 
ligt, og Willy Kok 
lovede, at Ole Niel- 
sen på næste SU-møde 
vil fremkomme med et 
indlæg om EDB-anlæg- 
get. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1989-08-10. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ankede over, at 
lyset ved hal P og R 
stadig ikke er bragt 
i ørden. Poul Erik 
Sand lovede, at det 
ville blive ordnet   

straks. 
Bent Pedersen ønske- 
de, at Svejsecentra- 
len, når de foretager 
prøver, smører klister 
på inden i rørene i 
stedet for ovenpå, 
hvilket Villy Jacob- 
sen lovede at rette 
henstilling om. 
Willy Kok var skuffet 
over, at afdelingsud- 
valgene ikke havde 
afholdt møder siden 
sidste SU-møde, og 
mente, at de kunne 
have arbejdet videre 
indtil samarbejdskon- 
ferencen, hvor de vil 
indgå som et natur- 
ligt led i debatten. 
Bjarne Maylann Peder=- 
sen mente, at a-siden 
var for dårligt in- 
formeret, og indtil 
konferencens afhol- 
delse vil afdelings- 
udvalgene ikke fun- 
gere. 
Poul Erik Sand henvi- 
ste til et kvalitets- 
møde, hvor man vurde- 
rede alt svejsearbej- 
de generelt som god 
standard, og hvor det 
så senere har vist 
sig, at dette ikke 
helt er tilfældet, 
Bjarne Maylann Peder- 
sen efterlyste en be- 
dre efteruddannelse. 
Poul Erik Sand oply- 
ste, at det er hen- 
sigten at få en øget 
efteruddannelse ved- 
rørende pulversvejs- 
ning, ligesom man har 
øget certificeringen 
i år i forhold til 
tidligere, og det vil 
vi fortsætte med. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, at der ved 
indkøb af nye maski- 
ner kræves en efter- 
uddannelse af de 
folk, der skal køre 
maskinerne, 
Willy Kok nævnte, at 
afdelingsudvalgene 
skulle være et vig- 
tigt led med hensyn 
til at få drøftet



spørgsmålet om kvali- 
tet i værkstederne. 
Nogle af de krav, vi 
møder, er meget høje- 
re, end vi er vant 
til, og det kræver 
medvirken fra alle. 
Der søges en kvali- 
tetschef, men på 
grund af ferie er 
spørgsmålet ikke af£- 
gjort endnu. Og det 
er ikke et spørgsmål 
om svejsning alene, 
men om Nordens arbej - 
de fra a - z, fra 
tilbudsfasen til den 
endelige levering. 
På Bjarne Maylann Pe- 
dersens forespørgsel 
om, hvornår de udvi- 
dede krav til et 
stykke arbejde kommer 
ind i billedet, sva- 
rede Poul Erik Sand, 
at der foreligger me- 
get omfattende leve- 
ringskrav allerede i 
tilbudsfasen. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ménte, at det er 
meget vigtigt, at alt 
arbejde, der laves, 
laves rigtigt i før- 
ste omgang, da der 
bliver brugt dobbelt 
så mange timer i 
værkstedet, når et 
arbejde skal laves om, 
Villy Jacobsen oply- 
ste, at der for øje- 
blikket arbejdes på 
at køre et internt 
svejsekursus på Nor- 
den for at kunne kø- 
re med de maskiner og 
de tilsatsmaterialer, 
der bliver brugt i 
det daglige. 
Willy Kok pointerede, 
at uddannelsesudval- 
get må sørge for, at 
uddannelserne bliver 
bragt ajour, når det 
drejer sig om maski- 
ner af anden teknolo- 
gi. 

Ordre- og produk- 
tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
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rede ordrer er der i 
ladeværkstederne be- 

skæftigelse til 112 
mand i 12 uger (100%) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til 20 
mand i 12 uger (100%). 
Udearbejde: I Aalbor 
er der bESkeFLIgE se 
til 15 mand i 2 uger, 
i Mariager til 7 mand 
i 4 uger, på Sjælland 
til 9 mand i 6 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæfr- 
tigelse til 1 mand i 
Frankrig i 3 uger. 
Poul Erik Sand henvi- 
ste til det udlevere- 
de materiale, der vi- 
ser fuld beskæftigel- 
se de næste 12 uger. 
Der er stor travlhed 
i denne periode. No- 
get af det skyldes, 
at vi har måttet re- 
vurdere timeforbruget 
på indeværende ordrer 
på grund af skærpede 
kvalitetskrav, og vi 
må overholde de for- 
pligtelser, vi har på- 
taget os. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen spurgte, om man 
har tænkt på alterna- 
tiver til 3-skift, 
hvortil Poul Erik Sand 
bemærkede, at det er 
hensigten at gå over 
til 2-skift igen, 
SU drøftede spørgsmå- 
let, og der fremkom 
forskellige forslag 
til alternativer, 
f.eks. brug af under- 
leverandører og mere 
fleksible skifte- 
holdsordninger. 
Poul Erik Sand mente, 
at der fremover vil 
blive tale om fleksi- 
bel arbejdstid, der 
må tilrettelægges 
mest hensigtsmæssigt. 
Peter Søndergaard op- 
lyste, at arbejdets 
omfang i montageafde- 
lingen svinger meget. 
Man prøver at tilpas- 
se arbejdsstyrken til 
de ordrer, der er in- 
de.   

Willy Kok oplyste, at 
halvårsregnskabet nu 
er udfærdiget, og det 
viser et negativt re- 
sultat, idet der er 
sket en kraftig stig- 
ning i "arbejde under 
udførelse" på grund 
af forskydning i fak- 
tureringstidspunkter- 
ne. Resultatet for 
året forventes at 
blive positivt. Mon- 
tageafdelingen tegner 
måske et bedre bille- 
de, då lageret der 
ikke vokser så meget. 
På Arne Nielsens fo- 
respørgsel, om man 
har foretaget bespa- 
relser på investe- 
ringsplanen, svarede 
Willy Kok, at de fle- 
ste investeringer er 
gået til nødvendige 
fornyelser. 

Bjarne Maylann Peder- 
sen bemærkede, at ma- 
skinerne i maskinværk- 
stedet er nedslidt, 
hvilket også gælder 
det rullende materiel, 
ligesom hal P med den 
belastning, der er, 
ikke kan blive ved at 
følge med. 
Poul Erik Sand svare- 
de, at der bliver set 
nøje på, hvornår det 
kan betale sig at fo- 
tetage reparationer 
af maskiner og rullen- 
de materiel, eller 
man skal investere i 
nyanskaffelser. 
Willy Kok mente, at 
det er vigtigt at 
finde en fornuftig 
investeringspolitik, 
hvor vi vil have vor 
styrke. 

Arne Nielsen udtryk- 
te tilfredshed med 
de nye. EDB-lister til 
afkorterværkstedet. 
Det nedsætter unød- 
vendigt håndterings- 
arbejde væsentligt. 
Ole Nielsen nævnte, 
at man lige har fået



revisionens godken- 
delse til at køre 
ind- og udbetalinger 
over computer direkte 
til banken, hvorved 
der spares en del 
renter. 

Samarbejds-— 

konference 

Den på sidste SU-møde 
foreslåede samar- 
bejdskonference er nu 
efter aftale med Sam- 
arbejdsnævnet fastsat 
til fredag den 20, 
oktøber kl. 14 til 
lørdag den 21. okto- 
ber kl, 15…0g-vil 
finde sted på Gl. Vrå. 
I konferencen delta- 
ger SU-medlemmer, 
afdelingsudvalgsmed- 
lemmer og nogle en- 
kelte repræsentanter 
for såsom løn, salg 
og arbejdsforberedel- 
se. 

Personalepolitik 

Bjarne Maylann Peder- 
sen henstillede, at 
SU orienteres om æn- 
drede organisations- 
planer, inden de kom- 
mer i opslag. 
Willy Kok svarede, at 
man ønskede at holde 
planen ajour, så den 
er så aktuel som mu- 
lig, og lovede: frem- 
over at orientere om 
eventuelle ændringer 
i planen, inden den 
kommer i opslag. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede sommerfe- 
rien spredt, hvilket 
også ville medvirke 
til, at man kunne 
undgå spidsbelastning 
lige efter ferien. 
Poul Erik Sand mente, 
åt det var meget hel- 
digt, at al ferie er 
afviklet, så der er 
fuld styrke i efter- 
året, men på nuværen-   

de tidspunkt kan det 
ikke siges, om det er 
den bedste måde til 
næste år. 
Bent Pedersen fore- 
slog, åt man i stedet 
for december måned da 
rykker fastlæggelsen 
af ferien i 3 måneder, 
hvorved man kunne gø- 
re ferien mere flek- 
sibel. 
SU drøftede ferie- 
fastsættelsen, bl.a. 
om man, hvis man øn- 
skede at flytte sin 
ferie, da kunne blive 
overflyttet til mon- 
tageafdelingen, hvil- 
ket ikke kunne garan- 
teres, 

Eventuelt 

Poul Erik Sand oply- 
ste, at der er plan- 
lagt en ret omfatten- 
de reparation og re- 
novering af CNC-bræn- 
dere i brænderværk- 
stedet i uge 39. 
Willy Kok oplyste, at 

fabrikken har frem- 
sendt et brev til 
kommunen med indsi- 
gelse baseret på de 
gener, som den 3. 
Limfjordsforbindelse 
FIL vere Hrsag ET 
på vore arealer og 
hovedbygning. 
Willy Kok oplyste, at 
Nordens bestyrelse 
har SFhOTdE Jer Tør. 
ste bestyrelsesmøde, 
og det næste bliver 
afholdt 1. september. 
Bent Pedersen fore- 
slog, at man på et 
fyraftensmøde bl.a. 
fremviste film om 
fejl, der var sket, 
både i montageafde- 
lingen og på fabrik- 
ken. 

  

Næste mødeleder: 
Poul Erik Sand 

Mødet hævet kl. 18.30.   

Isbjørne— 
sjov 
Selv om man er en 
fuldvoksen isbjørn, 
kan man godt lave 
lidt sjov i sommer- 
varmen, mener AÅvannaa, 
som er en hunbjørn på 
snart 15 år med fast 
adresse i Aalborg 
Zoo. 

Man tager én gummi - 
støvle, rusker den 
grundigt og kaster 
den i vandet. Så 
hopper man selv i 
baljen, fanger byt- 
tet, rusker det for 
en sikkerheds skyld 
lidt igen, og så kom- 
mer det sværeste: 
Støvlen skal kyles 
helt ud af anlægget. 
Isbjørnepoter kan 
bruges til mange 
ting, men de er ikke 
gode til at kaste 
med, man er nødt til 
at bruge munden. 

Det kræver måske et 
par forsøg eller tre, 
for muren er af gøde 
grunde temmelig høj, 
men til sidst lykkes 
det, og nu kommer så 
det mest spændende: 
Er der mon een blandt 
publikum, der vil ha- 
ve ulejligheden med 
at kaste støvlen ned 
igen, så legen kan 
fortsætte. 

Hvor støvlen kommer 
fra vides ikke, men 
hvis en af havens 
mange gæster skulle 
savne den, kan vi 
fortælle, at det 
næppe er værd at af- 
hente den. Den er 
ikke helt tæt læn- 
gere!



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1989-08-10: kl, 15,10, 

Deltagere. 
Erling Jacobsen 
Villy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Jørgen Kristensen 
Poul Érik Sand (for- 
mand og daglig leder 
af sikkerhedsarbej- 
det) 
Inge Olesen (sekretær) 

Gæster. 
Peder Holst Larsen 
Dorte Schou 
Peter Søndergaard 

Poul Erik Sand bød 
velkommen og præsen- 
terede samtidig Dorte 
Schou, den nye SiuU- 
sekretær. 

Punkter fra sidst. 
Da der har været en 
del problemer med 
støv fra sandblæsnin- 
gen, har man nu be- 
sluttet - som prøve - 
at flytte anlægget 
længere ud ved ler- 
graven, hvor beplant- 
ningen måske vil kun- 
ne virke som støv- 
fang, Det har også 
været vanskeligt at 
komme af med det 
brugte sand, og her 
har Aalborg kommune 
taget prøver af san- 
det, og det har vist 
sig, at spildsandet 
er af en kvalitet, 
der formentlig kan 
bruges som fyldsand, 
og vi har i øjeblik- 
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ket en ansøgning her- 
om hos kommunen. 
Elektrikerens plads 
er endnu ikke afkla- 
Tet, 

Uanmeldt inspektion. 
He BAGTE HERE S2 OVE 
Christensen har været 
på uanmeldt inspek- 
tion. De forskellige 
punkter blev drøftet, 
og problemet med el- 
kablerne bag hal M 
er der fokus på i 
forvejen. Vanskelig- 
hederne med at få 
håndværktøjet frem 
til kontrol i ferien 
kan muligvis skyldes, 
at "man" er bange 
for at få sit gode 
grej byttet med no- 
get, der ikke falder 
så godt i hånden. 
Poul Erik Sand vil se 
på sagen. 

Indtrufne ulykker. 

1989-05-08,. udearb,: 
Tilskadekomne var i 
gang med montage af 
en konstruktion, da 
han skred på en rist 
og -fik overbalance. 
Han faldt 2,5 m ned 
og fik herved.en fi- 
bersprængning i skul- 
deren. 
Fravær: 5 dage, 
Hændelsen skyldes: 
arbejdsiver. 

1989-05-1$,. udearb.: 
Tilskadekomne sad på 
kontoret og lavede 
papirarbejde. Han 
skulle flytte sig ef-     

hvor- ter nogle ting, 
ved kontorstolen væl- 
tede, og tilskadekom- 
ne slog højre skulder. 
Fravær: 1 dag. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1989-06-05, udearb.: 
Under afmontering af 
bolte smuttede en 
30 mm nøgle og ramte 
tilskadekomne i pan- 
den. Han blev kørt 
på Hvidovre hospital, 
og her fik han syet 
2 sting. 
Fravær: 1/2 dag. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1989-07-21, udearb;: 
Tilskadekomne var ved 
at montere plader og 
ramte pegefingeren 
med hammeren, da han 
var ved at tilspænde 
bolte. 
Fravær: 15 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling; 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 3 mand været 
sendt til øjenlæge, 
alle hjemmefra. 

Gennemgang af referat 
Fra sikker hedEbørerr ger. 
Udsugningen i hal D 
er nu færdigmonteret. 
Der mangler kun strøm. 
PSa oplyste, at man i 

øjeblikket er i gang 
med at undersøge,
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hvordan man mest hen- 
sigtsmæssigt kan løse 
problemet med de "lø- 
se" kabler bag ved 
hal M, og samtidig 
indhentes tilbud på 
dette arbejde, 
I hal P vil der blive 
monteret nødstop på 
søjleboremaskinen, og 
der vil blive indkøbt 
6 nye udsugningstil- 
koblinger. 
Der vil blive sendt 
folk på traverskran- 
kursus i nærmeste 
fremtid. 
PHL påtalte, at uåu- 
toriserede kører 
truck, og man var 
enige om, åt dette 
skal stoppes. 
Ligeledes påtalte PHL, 
at der på mødet 
1989-02-16 blev ved- 
taget, at elektrike- 
ren med passende mel- 
lemrum skulle komme 
ud i buret på Rørdal 
og kontrollere værk- 
tøj, men dette er 
endnu ikke sket. 
PSø sagde, at årsagen 
hertil er, at elek- 
trikeren ikke har 
haft tid, men så vil 
man leje en mand hos 
Ths; Pedersen, når 
der skal kontrolleres 
værktøj . 
PHL ønskede også ind- 
skærpet, at defekter 
på løftegrej meldes, 
så man kan få tingene 
repareret. 

Eventuelt, 
EJ foresTog, at man - 
af hygiejniske grun- 
de - skulle købe 
engangs-plastichand- 
sker til første- 
hjælpskasserne. -JK 
syntes, at ideen var 
god, fordi han tit 
renser sår. Forsla- 
get blev vedtaget. 
JK havde flere punk- 
ter på programmet, 
bl.a. var der stadig- 
væk ikke opslagstav- 
ler til SiU-meddelel- 
ser i afkorter= og   

brænderværksted. 
Også "Bjørneplakater- 
ne" mangler, og Mol- 
dow-sugeren i hal R 
er heller ikke blevet 
ordnet VI vil tage 
sig af disse ting. 
zZ. skiftehold klager 
over, at lyset ikke 
er tændt, når de skal 
hjem. Det er især ne- 
de ved hal P og R, 
det er slemt, PSa vil 
tage sig af sagen. 
Der blev spurgt om, 
hvor langt man var 
kommet med hensyn til 
den nye større truck. 
PSa sagde, at denne 
er blevet nedpriori- 
teret, men hvis de em- 
ner, der skal håndte- 
res i brænderværkste- 
det, overstiger løf- 
tekapaciteten, så må 
man brænde disse em- 
ner udenfor, og det 
ville også være en 
fordel, om man brugte 
de vogne, som Norden 
har, når der køres 
med store plader. 
PSø sagde - i krafti- 
ge vendinger - at vo- 
re folk på Nordkraft 
skal bruge sikkerheds- 
RjeIlm. Nordkrafts 
sikkerhedsrepræsen- 
tant har over for vo- 
re folk påtalt, at de 
ikke gør dette, og 
det må selvfølgelig 
ikke gentage sig. 
PSa foreslog, at mø- 
dedagen blev flyttet, 
da torsdag er den dag, 
hvor man kan komme i 
banken, og mange hand- 
ler ind denne dag. 
Det blev enstemmigt 
vedtaget, og man ene- 
des om at holde mø- 
derne på onsdage, så- 
ledes at næste møde- 
dag bliver 1989-11-15 
kl. 15510; 

Mødet hævet kl, 16.45. 

    

Telefon 

KENDER DU FACILITE- 
TERNE PÅ DIN TELEFON? 

Din telefon er udsty- 
ret med en række fa- 
ciliteter,. som gør 
kommunikationen nem- 
mere, hurtigere og 
mere effektiv. 

Er du i tvivl, udle- 
veres brugervejled- 
ning ved omstillin- 
gen. 

IOC 

På rejse 
FRANKRIG 

Jens Jacob Andreasen 
rejste 6. august til 
FRANKRIG. Varighed 
ca. 3 uger: 

Stof til oktober- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 12. oktober. 

 



Ulykkesstatistik 

1986—87—88 
Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1988 1987 1986 1988 1987 1986 1988 1987 1986 
  

Akkordarb. 225.071 239.9735 199.830 11 Hk 13 109 95 197 

Tidlønsarb. 90,587 96.513 85.889 2 2 3 145 33 13 

Tilsammen 315.658 336.486 285.719 13 11 16 254 128 210 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 
  

  

Ulykkesfrekvens Fravær 

1988 — 1987 — 1986 1988 — 1987 — 1986 
Norden: 

Akkordarb. 48,9 37,8 65,1 3,7 3.3 759 

Tidlønsarb. 2251 2057 34,9 12,3 27 1,2 

Tilsammen 41,2 SET 56,0 by2 350 5,9 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 56,2 51,7 62,4 2,9 2,9 4,4 

Tidlønsarb. 46,6 41,2 50,4 555 333 3537 

Tilsammen 49,7 44,1 54,4 BESS 3,1 3,9 

Jernindustri i øvrigt: 

Åkkordarb. 56,2 51,7 62,4 2,9 2,9 4,4 

Tidlønsarb. 46,6 41,2 50,4 Sr Sø Sag 

Tilsammen 49,7 44,1 54,4 553 351 3,9   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

. 1:000.000x11 
Eksempel, akkordarb.: 558 071 = 48,9 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 7,67 arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb. : SE x OT) oe 7008 = BØ



Rørtrådssvejsning 
EN SVEJSEMETØDE MED FREMTID I 

 



Personalia 

Jubilæum      

    

25 år: 

Ole Nielsen 
1989-11-01 

Mette Fischer 
Rasmussen er 

4 ansat som 
EN kontorelev 
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Å fra 1989-08-01   
  

Udlærte 

1989-07-31: 

Lotte Jul 
Jensen ud- 
lært som 
kontorassi- 
stent 

1989-08-02: 

John Larsen 

udlært som 
pladesmed



  

oport 
FIRMATRÆF 1989 

Lørdag den 10. juni tog et soølbe- 
skinnet Hjørring imod en flok 

forventningsfulde børn og voksne. 
Anledningen var Nordjysk Firma- 
sports årlige familietræf. Og i 
anledning af Hjørring Firmasports 
40 års jubilæum havde man valgt 
at overdrage dem arrangementet. 

Også den trofaste lille skare fra 
NORDEN var mødt. Og det var glæ- 
deligt at se, at Aalborg Firma- 
sport, for første gang i mange 
år, var bedst repræsenteret. 

På Bagterp skole bød formanden 
velkommen, og herefter drog alle 
ud i Bagterp plantage for at fin- 
de de i forvejen udlagte poster. 

Enkelte familier havde besvær med 
at holde styr på nord og syd, men 
man vendte da alle efter ca. 1 
time hjem til den ventende kaffe 
og kage. 

Efter kaffen gik man i gang med 
de forskellige aktiviteter, i år 
med bl.a. krocket, teltrejsning, 
boldspil m.m. på programmet. Alt 
sammen på et plan, hvor alle kun- 
ne være med. 

Man fortsatte frem til fælles- 
spisningen kl. 18, og her kunne 
vi mærke, at man begyndte at lære 
hinanden at kende. Vi var jo fak- 
tisk som en stor familie. 

Om aftenen var der forskellige 
konkurrencer, bl.a. den tradi- 
tionsrige tovtrækningskonkurrence 
mellem de forskellige Firmasports 
byer. Og her løb Aalborg, stærkt 
repræsenteret af NORDENS stærke 
smede, i år med. sejren. Øgså Aal- 
borgs kvinder løb med sejren. Man 
ville ikke stå tilbage for mænde- 
ne; 

Til slut samledes man omkring bå- 
let til pølser og en lille for- 
friskning. Og da tonerne til:   

"Skuld gammel venskab rejn forgo" 
havde lagt sig, vendte alle hver 
især hjemad, trætte men glade og 
en oplevelse rigere. 

På gensyn næste år. 

Thomas Jørgensen 

IDRÆTSKLUBBEN 

Badminton 

Træning i Skalborggaardhallen 
starter tirsdag den 22; august 
fra kl: 19.30 til 20,20. 
Alle er velkomne. 

Skydning 

Der skydes hver tirsdag og onsdag 
aften i september, oktober, no- 
vember og de 2 første uger af de- 
cember måned. Skydningen foregår 
på Gl. Lindholm skole fra kl. 
18:00 43121500. 
Meld jer til STUB, hal N. 

Volleyball 

Trim-Volleyball starter torsdag 
den 31, august kl, 21.00 -— 232.45 
i Stadionhallen hal 1. 
Meld jer til STUB, hal N. 

Dart 

Dart starter mandag den 11. sep- 
tember. IF Norden har 3 spillere 
med i A-rækken. 
De, der skulle have lyst til at 
spille dart, kan melde sig hos 
Jan Madsen, hal N. 

Pr bs 

Torben STUB 
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— darlig t nyt fra... 

BJØRNE TJENE STEN 

  
- kom i stødet så det rabler, 

opskrift er: "forsømte" kabler. 

  

MASKINFABRIKKEN - gør ikke dig selv on bjørnetjeneste. NORDEN” ) 

Sikkerhedsudvalget 
 


