Skrämmande dödssiffra i julitrafiken
• 113 personer omkom i trafiken under jul'i 'månad, meddelar trafiksäkerhetsverket på
grundval av de uppgifter som
kommit verket tillhanda kl 12
den '1 augusti. Anmärkningsvärt är att 92 personer omkom
under de första 20 dagarna i
månaden, medan 21 dödsoffer
kunde räknas in under de elva
sista dagarna. Man lrnn alltså
konstatera en viss nedgång i
dödsolyckorna under den sista
tredjedelen av månaden.
Den pre~iminära siffran för

KLOTET

juli förra året var 85. Under
de sju första månaderna i år
har 's ammanlagt 548 personer
traf~kdödats. Motsvarande siffror för de senaste fem åren är
'f ölj,a nde : 1964 542, 1965 557, 1966
528, 1967 516 och 1968 510. Medeltalet för de fem åren ä r 535.
Bland de omkomna under
juli månad återfinns 43 bil- eller mc-oförare, 29 ,bilpassagerare, 26 cykel- och mopedförare
samt 9 ,f otgängare.
De olika olyckstyperna för-
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COMOTOR BYGGER
WANKELFABRIK
Styrelsen i Comotor SA, gemensamt dotterbolag till Citroen och
NSU har beslutat höja sitt aktiekapital från 100000000 luxenburgska franc till 200 000 000
luxenburgska franc.
Comotor SA planerar att bygga en fabrik för tillverkning av
rotationskolv-motorer i stora serier. Fabriken kommer att ligga
i Saar-området, där man har
för avsikt att inköpa 1 miljon
'm ' mark, 'o ch beräknas vara
färdig i slutet av 1970.

delar 's ig på följande sätt: single 31, mutorfor.don - 'm otor'fordon 27, motorfordon - cykel/ moped 25, motorJiordongående 8 samt 11 övriga olyckor. Det anmärkningsvärda är
det stora antalet singoleolyckor
odh det relativt låga antalet
fotgängarolycko r .
25 av de omkomna var under
18 .år, 20 mellan 18 och 24 år,
47 mellan 25 och ' 64 år samt 21
65 år eller äldre.
Två tredjedelar av olyc'k or-

namnfråga. I förvärvet ingick
nämligen namnbolaget Nordiska
Ackumulatorfa'briken AB liksom
produktnamnet NOACK. Företagsnamnet har nu ändrats till
Nordiska Ackumula torfabriker
NOA CK AB.
Företaget sysselsätter ca 1 000
medarbetare i de nordiska staterna och har en omsättning ,a v
ca 90 miljoner kr. NOA CK har
utvecklats till en av de största
exportörerna av ,b lybatterier i
världen med försäljning främst
till länder utanför Europa.
I samband med namnbytet har
företaget fått en ny grafisk profiL En enhetlig linje har utformats som ,b ygger på Vartakoncernens märke med bevarande
av det svenska företagets 1dentifikations:tlärger gult och lila.
På bilden ' Hans Brand, en av
Noacks distributörer.

NY BATHAMN
VID BISKOPSUDDEN

na har skett utanför tätort.
Trafiksäkerhetsver ket p åpekar att en f ör klaring till årets
höga dödssiffr a kan vara den
ovanligt Väta tracfiken ,beroende på att många föredragit att
i år semestra i Sverige på
grund av den varma sommaren. Det varma vädret kan
också 'ha medfört en viss dåsighet hos förarna . Man har
vidare tyckt 's ig kunna konstatera ett något hetsigare tempo
på vägarna. Härpå tyder t ex
det stora antalet singleolyckor.

VOLVO 164
BLIR POLISBIL

Vol vo 164 kommer nu ,o okså som
polisbiL 10 stycken har beställts
för lever.ans under hösten. Vagnarna ingår i en beställning på
385 volvo bilar av olika modeller
bl a ett större antal Volvo 144.
Tidigare har man haft några
vagnar av denna typ på prov.
Samtliga 164 ;.or blir automatväxlade och kommer att förse s
med en omfattande spec'ia,l utrustning. (Se bild).

NOACK NYTT NAMN
OCH BATIERIPROFIL
Nordiska Ackumulatorfabriker
NOACK AB . blev från 1 juni
det nya namnet på Boliden
Batteri AB. Namnet återspeglar
den struktur företaget har sedan två år tillbaka med fa,briker
i tre och aktivitet i fyra nOI1diska stater.
NOACK har ett tekniskt samarbete med Varta, Europas största ,b atterikoncern, som i sin tur
samarbetar med de största tiLlverkargrupperna i Frankrike,
England och USA i fråga om gemensam grundforskning. Härmed ,har ungefär en tredjedel av
den västliga världens batteriindustri avtal om inbördes tekniskt samarbete. Vid sidan om '
detta informationsutbyte har
NOACK en utvecklingsavdelning i Sverige.

När Bolidenkoncernen 1961 genomförde en koncentration av
sin verksamhet till gruvbrytning
och metallframställning avyttrades Boliden Batteri AB till Vartakoncernen. Formellt till ett
kanadensiskt finansbolag som
står gruppen nära.
I den situation som tidigare
rått på den svenska batterimarknaden !har en strukturrationalisering tett sig ofrånkomlig. För två år sedan sammanfördes först Boliden Batteri AB
med Jungners blybatteriaktiviteter i Sverige med dotterbolag
i Norge och Finland. 1968 ledde
diskussioner med G C Faxe AB
i Malmö till köp av detta företags blybatteritillverkning. Denna transaktion innebar även en
lösning av Boliden Batteri AB :s

BILlMPORTEN I USA
OKAR FORTFARANDE

En modern båthamn kommer att
anläggas vid Biskopsudden, på
Djurgå'r den. Svenska BP skall
i höst börja bygga en vågbrytande pir, som blir klar nästa år
och i sin 'helhet till 'båtsäsongen
1972. (Se bild). Piren blir 230 m
lång och kommer att byggas av
sohaktmassor från nybyggnadsverksamhet i Stockholm.

Importvinden står sig j USA
t1'Ots hamnstrejk i början på
året och ökad konkurrens från
de amerikanska bilfirmorna. I
april såldes drygt 100 000 importvagnar i USA, en Ökning
med 16,6 procent jämfört med
samma månad ,i 'f joL Volkswagen leder med 44 353 personbilar och 6565 transportvagnar.
Japanska Toyota passerade i april Opel för första gången med
10 421 vagnar mot 10 035 för OpeL
Därefter följde Datsun med 4 895
personbilar och 2494 transportva'g nar, BLMC med 6252, Fiat
med 3748 och Volvo med 3517
vagnar. Saa'b sålde i april 911
vagnar och kom elva bland importvagnarna.
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