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SLUT PÅ SEMESTER

VOLVO OCEAN RACE

Hur kan det ta slut som aldrig har börjat. Som vanligt så blir
småföretagarens sommarsemester sönderhackad till enstaka
dagar som man försöker matcha med väderleksrapporterna. I år
lyckades jag pricka in det hela så att jag var till sjöss utanför Tjörn
på Västkusten de två katastrofdagarna i början på augusti. Man
fick ju en obeskrivlig upplevelse i ett regn- och åskväder som få
har upplevt maken till. Ett minne för livet.

Perfekt väder för oss åskådare var det emellertid vid starten för
slutetappen för jorden runt seglarna som vi har följt under vintern.
Vi var väl omkring 5000 båtar som trängdes tillsammans med de
åtta fartvidundren, som väl kanske hade önskat lite mera vind.

En "blixtbild" mitt i natten.
Annars har det ju varit en fin sommar på många vis. Vårt
fotbollslag slog ut självaste Argentina ur VM-turneringen.
Simmarna tog massor av medaljer i EM. Men våra friidrottare
överraskade nog mest med 3 guld 1 silver och 1 brons i EM. Fast
de lever ju mest på hoppet. Men vad månde bliva av den charmiga
smålandstjejen som behärskar sju grenar. Är hon kanske t.o.m
bäst i världen.

CYKELTÄVLINGARNA

DANMARK KVAR MED HJÄLP AV GEODOS.

Vid de två cykeltävlingar som vi var med och sponsrade var det
också mycket regn. Särskilt vid SM i mountainbike i Göteborg. Där
blev banorna mycket svåra. Det blev väldigt mycket springa uppför
leriga branter med cykeln på ryggen. Men avslutningsdagarna blev
fina, så då passade vi på att ta följande soliga bilder.

Vi fick i sommar leverera ett system till Danska Kustdirektoratet.
Efter lång utvärdering från deras sida, valde de GEODOS tack
vare dess möjlighet att ansluta olika typer av mätutrustning. Man
använder såväl GPS, Ekolod som Totalstationer för att
kontinuerligt kartlägga kusten ut mot Skagerack. Vi fick lära oss att
danskarna för en ständig kamp mot havet om sitt land. Varje år

glider enorma mängder sand ut i havet, som muddras upp och åter
transporteras in till kusten. För att planlägga dessa arbeten utför
man kontinuerlig profilmätning längs och tvärs kustlinjen. På land
och närmast land kan man inte använda sina fartyg. Man
använder sig då av fyrhjulingar, småbåtar och dykare i olika
kombinationer och med lämplig mätutrustning. Vid nästan varje
leverans av GEODOS följer önskemål om specialanpassningar.

De unga grabbarna från Mälarenergi överraskade stort bland
proffsen i det fem dagar långa Postgirot från Uppsala till Göteborg.
Vid stora teatern på Avenyn mötte tusentals åskådare upp och
cyklisterna togs emot av ett Göteborg från sin allra bästa sida.
Bland prisutdelarna på bilderna hittar man bl.a. Ingvar Oldsberg,
Göran Johansson samt Sven-Olof Axelsson från Viker Data AB.
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När Hans Dahlerup var här på utbildning gav han oss följande
lista:
- Visa koordinatkvalitet och radiostatus för Ashtech-mottagare - UTM-system i komination med Danska språket
- Guide-display som hos Garmin båt-GPS
- Möjlighet att registrera dubbelnummer vid RTK-Trigg
- Dansk geoidmodell
Dessa faciliteter kommer snart att finnas i standardprogrammet.
På kvällen tog vi med Hans ut i vår vackra Göteborgsskärgård.
Där finns ingen sand, bara klippor.

GIT2002
Vårens GIT-mässa i Jönköping blev som vanligt en succé. Många
vänner och besökare trängdes vid våra montrar och på kvällarna
anordnades trevliga festligheter och gemenskap. De fortsatta

GEODOS, GPS och EKOLOD
Vi har under våren levererat ett antal utrustningar för
"bottenkartering". Bilden nedan är ett exempel där vi har satt ihop
en kombination av Psion och Garmin 180

SKMF-DAGARNA I FALKENBERG
Det började med regn, så grillfesten blev inomhus med sång och
musik och "Så ska det låta." Den följande dagarna bjöd på
strålande sol. Det passade utmärkt för utomhusvandringen mellan
utställarnas GPS-presentationer.

närmaste åren kommer GIT-mässan att återkomma till ELMIA i
vackra Jönköping.

NOSTALGIHÖRNAN
Nedanstående bild hängde på väggen framför mitt skrivbord på
1970-talet. Trots att det gått mer än 25 år sedan jag hittade bilden,
så känns den fortfarande aktuell. Därmed inte sagt att alla s.k.
framsteg är av godo. Det finns även risk för inveckling i utveckling.
På en ö i Bohuslän med något hundratals sommarboende
diskuteras i "byalaget" om man ska dra ut elkablar. Det är lite unikt
och fascinerande att det finns samhällen som klarar sig utan el.
Blixtbilden först på detta blad togs vid den ön. Det blev inga som
helst skador av åskvädret. "Av el blir man trött, lat och förlorar
muskelmassa". Det lär även hämma kärlekslivet.
Det är fortfarande en liten majoritet emot el på ön. Jag står på
deras sida !

Vid grillfestens tävling förlorade utställarlaget..

NORDIC ROAD & TRAFFIC
Nästa evenemang för oss är Nordic Road and Traffic utställningen
på Stockholms-mässan 3-6 september. Där kommer vi att
presentera våra nya system för bl.a. kommunalteknikerna (SKTF)
De har ju samtidigt sin årliga konferens där. Ni som inte har tid att
resa dit har ändå möjlighet att besöka utställningen och deltaga via
Internet www.stofair.se/roadtraffic. För Er som tänker resa dit har
vi biljetter. Ring så skickar vi.
Vi kommer bl.a. att visa nya Psion NetPad1400. Det är varianten
med utomhusdisplay och navigationsknappar som vi kommer att
kunna leverera nu under hösten och vintern.
Dessutom visar vi Garmins spännande program av GPS-system.
Vi har även andra Symbian-OS-baserade produkter med oss som
ger en inblick i framtidens 3G-system för mobilt Internet.
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