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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

senaste nytt från Saudi-Arabien, förhoppningsvis
nyss hemkommen från en arbetsresa dit.
Surfa in på www.chaos.se. Studera programmet och
anmäl Ert deltagande till Chaosdagarna.

SYMBIAN TAR ÖVER
Alldeles färsk statistik visar att Nokia nu är störst på
såväl WAP-telefoner som handdatorer. Palm OS och
Pocket PC har fått vika sig. Samtidigt ser man nu att
intresset för mobil datateknik ökar dramatiskt.

Vi kommer inte att skicka ut några traditionella julkort
i år. Catherina Koninska som är jurist och på fritid
engagerad i Stadsmissionen i Göteborg ringde och
frågade om vi ville ställa upp för de människor som
inte har någonstans att bo. Tidningen Faktum som
säljs av hemlösa i Göteborg, behövde en ny dator.
Kostnaden för investeringen motsvarade bara något
mer än vad vi normalt spenderar på julkort till kunder
och leverantörer. Visst kan Ni som är våra kunder
ställa upp med att slippa våra julkort för en god sak ,
så står vi för resten. Man blir ju så glad av att ge till
de som bättre behöver. TACK alla Ni som har varit
våra kunder och samarbetspartners under året och vi
önskar Er en GOD jul och ett GOTT NYTT ÅR !!!

GEPOC PÅ PSION NET-PAD
Utvecklingen av GEPOC är i full gång. Vi räknar med
att kunna visa den första versionen under de
närmaste vintermånaderna. Den första officiella
visningen kommer att ske vid Chaosdagarna i
Göteborg i början på februari. Vi räknar med att
operatörerna för de mobila internetsystemen kommer
att bli klara under 2002. Välkommen att vara med och
utveckla vår spännande värld.

CHAOS I GÖTEBORG 7-8 februari
I år blir Chaosdagarna i Göteborg. Ett tillfälle för alla
västsvenskar. SMT (Stefan, Mikael och Tomas) har

ju tidigare inte vågat sig utanför huvudstadens
regioner med sina årliga och mycket trevliga
konferensdagar.
Vi kan lova ett stort antal intressanta och givande
föredrag. Den kände Täppas Fogelberg kommer
ända från Norrland för att avsluta med ett kåseri
under rubriken "Trött , Fet och Femti". Undrar vad det
ska betyda, men det kan ju inte gälla någon av oss
mätningsingenjörer. Själv kommer jag att redovisa

Christian Brinkenberg från Gatubolaget ger oss här
sina synpunkter.
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