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<EFTERLYSNING>
Sven Larsson
Jag söker Sven Larsson som arbetade på
Ericsson, östersundsfabriken från starten 1964
till någon gång på 20-hundratalet då han gick i
pension. Sven arbetade som kvalitetstekniker
med bl. a. pupin och transformatorer. Enligt vissa
uppgifter flyttade Sven till Mariestad och därifrån
till Stockholmsområdet. Jag har sökt Sven i
Ericssons arkiv och där finns han men Ericsson
får ej lämna ut uppgifter till några obehöriga
personer p.g.a. reglerna i PUL. Jag föreslog då att
Ericsson kunde skicka ett meddelande till Sven
med uppgiften att jag sökt honom men då sa
man sig inte ha tid. De ville dessutom ha Svens
personnummer för att få en snabbare hantering.
Detta tycker jag verkar nästan lite larvigt
eftersom avsaknaden av personnumret gör att
Skatteverket ej kan hitta honom.
/Harald Gaunitz
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Ericsson på nätet och på Facebook
Här finns en länk till ”LM Ericsson Solectron å Flex” i Facebook där allt innehåll är offentligt:

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=27295436865
Här finns en annan länk som visar den tömda Östersundsfabriken:
http://www.ostersundsfabriken.se/3d/
Om man tar bort 3d i länken ovan så får man denna länk:

http://www.ostersundsfabriken.se/
som alltså ska vara Östersundsfabrikens hemsida. Tyvärr är det något fel på sidan. Där finns
liksom bild-i-bild men någon webansvarig kan ej hittas. Där finns en trasig länk för att
beställa boken OMVÄXLANDE VERKSAMHET, som är en bok om Östersundsfabriken. Jag
beställde istället boken från Iréne Frestadius som skickade den mot 60 kr i porto. (Man kan
hitta Iréne på Facebook och hon svarar på meddelanden!)
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra
idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera
inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar
honoreras. /Redaktionen
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