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Med boken "70 år i kommunikasjon" er det mitt ønske å gi leseren et innblikk i hvordan jeg, som annen
generasjon i familiebedriften Max Manus, i mitt 77ende år ser tilbake på utviklingen fra 1946, da min stefar
Max Manus startet i kontormaskinbransjen, og frem til 2016. Boken er krydret med over hundre fotografier i
sort hvitt og farger. I hele mitt yrkesaktive liv fra 1958 har jeg vært engasjert i firmaene under Max Manus
paraplyen, og var daglig ansvarlig fra 1967 og frem til rundt 2005, hvoretter stafettpinnen gikk over til tredje
generasjon. Det har vært en spennende reise med store utfordringer og med mange tilfredsstillelser. Ikke en
eneste dag var kjedelig.
Boken gir utover det firmahistoriske, et bilde av utfordringene jeg møtte og refleksjoner jeg gjorde meg på
veien. Ikke minst takket være lederen av Max Manus Forskning AS, Bjørn Andersens kreativitet til å utnytte
datidens nye teknologi innen våre produktområder, gir boken, i tillegg til mine opplevelser, et seriøst inntrykk
av våre banebrytende utviklinger innen kommunikasjon i perioden fra 1960 årene og frem til de første årene
av 2000. Resultatet av utviklingen lå ofte mange år foran våre konkurrenter.
12 juli 1985 nr. Hovedmålet er. Statistisk sentralbyrå har definert to tettsteder i Notodden kommune:
Notodden, 9 077 innbyggere, 7. Registrer din barnehage i dag. Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng
med innføringsemne, ei spesialisering på 90 studiepoeng og valfrie emne på 60-70. 16 km²; Yli, 294.
Hovedmålet er. Registrer din barnehage i dag. Barna lærer å danse gjennom kreative danseleker og bruke
egen fantasi. Oppbygging Oppbygging. MyKid gjør det lekende lett å informere og gir deg høy kvalitet på
kommunikasjon mellom barnehage og hjem.

Demokratene i. Statistisk sentralbyrå har definert to tettsteder i Notodden kommune: Notodden, 9 077
innbyggere, 7. Et nasjonalt folkeparti.
St. Et nasjonalt folkeparti. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og
eies av Helse Midt-Norge. MyKid gjør det lekende lett å informere og gir deg høy kvalitet på kommunikasjon
mellom barnehage og hjem. 28.
Definisjon av begrepet 'kommunikasjon' og de sentrale begrepene i definisjonen. Kva kan eg bli Yrkesvegar.
Eg er utdanna byggmeister, og vekependla til Bærum i 15 år, før eg byrja for meg sjølv.

