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TORSDAGSTRÄFF – TREVLIG TRADITION 
Tillsammans med Geograf och Trimble tar vi nu åter upp en 
gammal Geodos-tradition. Många minns säkert våra träffar på 
torsdagseftermiddagarna för något tiotal år sedan. Jag behöver 
kanske bara nämna ”Bittans soppa”. Tanken är att skapa ett forum 
där mätfolk från olika företag, kommuner, myndigheter etc. kan 
träffas och utbyta erfarenheter och information under trevliga 
former.  

 
Vårt kontor i det spännande Partille Centrum 
 
Våra planer är att köra Träffarna varannan torsdag med början den 
28 februari. Redan vid andra tillfället gör vi ett litet undantag och 
flyttar torsdagsträffen till onsdagen den 12 mars. Då arrangeras 
nämligen seminariet ”Trimble Express” här i vårt grannhus 
”Kulturum”. Se mer information på www.geograf.se  
 
KULTURUM I PARTILLE 
ISommaren 2007 stod det klart, vårt nya kulturcentrum i Partille. 
Men på Eniros nya kartfunktion ”Utsikt” som släpptes för några 
veckor sedan har bygget just startat. Man ser kranar och 
arbetsbodar men ännu ingen byggnad. Nåväl det är tur att 
verkligheten gäller och inte den virtuella världen. Kulturum ligger 
mindre än ett stenkast från vårt kontor. Redan har vi kunnat njuta 
av välkända artister som Lasse Kronér, Maria Lundkvist, Svante 
Turesson m.fl. 

Utsnitt från Eniros kartfunktion ”UTSIKT” 
 
Vårt kontor ligger i den östra delen av smala huset alldeles vid 
rondellen Det stora huset nordost om rondellen är biblioteket. 
Sedan kommer skolan. KULTURUM sammanfogar nu dessa båda 
byggnader. Mycket har hänt sedan vi flyttade in för 20 år sedan.  
 
EVENEMANG VÅREN 2008 
Geograf  och Trimble kommer att bjuda till evenemang i nära 
anslutning till våra lokaler den 12 mars. Se www.geograf.se Så 
träffas vi på vanliga stället på GIT-mässan i Jönköping 16-18 april 
Och vi ses förstås på SKMF-konferensen i Lund 21-23 maj. Men 
det bästa blir nog ändå seglingen med ElidaV den 30 maj. Missa 
inte dessa tillfällen att se våra nya produkter och tjänster. 
 

 
 
SUPPORTEN PÅ GEODOS FORTSÄTTER 
Vi kommer att fortsätta erbjuda supportavtal på våra befintliga 
system, oavsett ålder. Ni kan alltså välja att känna Er trygga även 
2008.  Kostnaden blir densamma som förra året, d.v.s. 2.500:-  

 
24-timmarsgarantin innebär att var Ni än befinner Er i Sverige, 
garanteras Ni att vi kan förse Er med ett likvärdigt Psion/Geodos-
system inom 24 timmar inklusive hårdvara vid händelse av haveri. 
Det spelar ingen roll om orsaken är olycka, slarv eller stöld etc. 
Rent praktiskt kommer Ert SERIENUMMER på Psion/Geodos-
programmet att gälla som inloggningsnummer till de sidor på vår 
hemsida som avser uppdateringar och support. Vid support via  
telefon och e-mail är det bra att ha serienumret i beredskap. Det 
hittar Ni under fliken ”Spec”, ”Version” i Geodosprogrammet. 
 
VI HÅLLER LIV I PSION WMX OM NI VILL. 
Sedan 1998 då Psion Workabout MX lanserades, har vi levererat 
c:a 1200 enheter. Vi har försäkrat oss om att kunna fortsätta 
leverera och hålla support på GEODOS under åtskilliga år 
framöver. Vi tycker fortfarande att detta system är det bästa som 
finns för Er som uppskattar säkerhet och trygghet i Ert arbete med 
mätning och utsättning. Fortfarande kan ingen erbjuda något mera 
flexibelt system. Att t.ex. vara kompatibel med allt som kan mäta 
både vad gäller GPS och Totalstationer. Ingen annan kan visa upp 
en sådan stabil plattform och ett så komplett system för GEODESI 
i fältmiljö. GEODOS är orginalet.  
 
BLUETOOTH-PLUGGEN EN FORTSATT SUCCÉ. 
För tre år sedan tog vi tillsammans med företaget Free2Move i 
Halmstad, fram nya generation av Bluetooth-pluggen för RS232-
kommunikation. Den är försedd med praktiska lysdioder och kan 
anslutas direkt till 12V. Första och andra upplagan tog fort slut, 
men vi har fortsatt alltid i lager och kan leverera på dagen. 

 
Bluetooth/RS232-Kit för bl.a. fjärrstyrning av totalstationer. 
 
Många byter ut sina krånglande radiomodem mot dessa små 
smidiga enheter. Räckvidden är normalt över 200 meter vid fri sikt. 
Vi har fått rapporter där det fungerar på betydligt längre avstånd. 
Vi levererar kompletta färdiga Bluetooth- lösningar för valfria 
totalstationer och GPS-system. Bara att plugga in och köra. Inga 
krångliga inställningar eller installationer. Vi kan även leverera 
enbart själva pluggen med programvara så att Ni själva kan 
konfigurera och anpassa till Era egna applikationer.  
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SE NYA NUVI 700-SERIEN FRÅN GARMIN 
Nu laddar vi upp med de senaste nyheterna från välkända 
GARMIN, som är världsledande inom GPS. I år kan vi presentera 
särskilt många nya produkter inom såväl Marin-, Fordons- som 
Kartografi-sektorn. Hela Europa+USA med kartor på detaljnivå 
ingår som standard på 770. På bilden ser vi en del av Göteborg i 
en Nuvi 760. Under våren kan vi presentera även de nya 3D-
kartorna från Navteq på Garmin-mottagarna. Utvecklingen går fort 
i denna världen. Kartföretaget Navteq har just köpts upp av 
NOKIA. Det blir spännande att se vad det innebär. 
 
 

 
Värstingen i Nuvi-serien är 770 
 
Nuvi 200-serien är en budgetvariant, men kartorna är samma som 
i lyxmodellerna. Det skrivs och talas mycket om kartornas kvalitet 
och mottagarnas noggrannhet. Diskutera gärna med oss för att 
utbyta erfarenheter i ämnet. På vår hemsida finns också mycket 
information och många intressanta länkar. 
 
SEGLINGEN DEN 30 MAJ 2008 
En ny tradition har tagit sin början. Förra året den 30 maj var första 
gången som vi kunde använda ElidaV för att sprida information. 
Tyvärr blev de flesta då kvar vid kaj av olika anledningar. Även 
Elida. Vi var bara tre som trotsade vädrets makter. Men i år 
kommer det att bli segla av på riktigt. Under seglingen finns tillfälle 
att bekanta sig med vårt GPS-sortiment i dess rätta miljö.  

Bilderna är från en segling den 28 dec 2007 i kuling och ösregn. 
 
Den här gången räknar vi med att kasta loss från kajen vid 
Eriksberg i Göteborg tidigt på förmiddagen den 30 maj. ElidaV 
ligger vid samma pir som Ostindiefararen Götheborg För inbjudan 
med detaljerat program samt anmälan, gå in på www.viker.se eller 
besök oss här på kontoret eller vid någon av utställningstillfällena 
här under våren. För Er som är intresserade, finns tillfälle att segla 
med ElidaV hela sommaren. Bl.a. kommer vi att deltaga i Gotland 
runt i juni och Göteborg Ocean Race i augusti. Det finns ett 
begränsat antal platser kvar Gå in på www.elida.se för detaljerad 
information och anmälan.  
Det finns också möjligheter att segla med ElidaV i Medelhavet till 
hösten/vintern, samt även segla som ”paying crew” under 
överseglingarna. 

 
ETT FANTASTISKT GPS-BASERAT SYSTEM. 
Det heter AutoPosition och håller ordning på dina fordon och 
maskiner. Vi kommer att visa detta på GIT-mässan i Jönköping. 
Missa inte föredraget i session 38 på torsdagseftermiddagen. 

 
Systemet utvecklas i vår grannkommun Mölndal av företaget med 
samma namn, d.v.s. AutoPosition som vi samarbetar med. 
AutoPosition är mycket enkelt att använda och ger dig ett drift-
säkert och kraftfullt stöd på tre viktiga områden:  

• Positionering i realtid och historiska data. Verktyg för 
uppföljning och analys av fordonens körningar.  

• Körorder. Robust och effektiv textkommunikation med 
föraren via GPRS.  

• Säkerhet. Larmhantering, fjärrövervakning och 
fjärrstyrning av fordonsfunktioner. Larmhantering via 
SMS.  

Kontakta oss så kan vi komma överens om hur du kan få känna på 
hur AutoPosition passar in i din egen miljö. Du kommer att bli 
överraskad av hur smart och enkelt det är att installera och 
hantera. Och inte kostar det skjortan heller. Låt oss få visa.  

 
NOSTALGIHÖRNAN 
Många har frågat efter denna lilla avdelning, så jag har grävt lite 
och hittat följande bilder. Det är 40 år sedan. Det handlar om 
vinkel- och avståndsmätning i Sveriges huvudtriangelnät 1967 
Triangelpunkten heter Yttertistlarna i Göteborgs södra skärgård. 
På den tiden bodde fyrvaktare därute, och det är han som släpper 
in oss i fyren. Har ni försökt sova i en fyrlanternin vars lysvidd är 
18 nautiska mil (34km) och vars generator drivs av ett 
dieselaggregat som dånar i det stora tomma huset. Det har jag. 

En fin tid då arbetet innehöll mycket naturupplevelser och äventyr. 
 
Båten i mitten hette Pia och fungerade som taxibåt åt oss 
mätgubbar när vi for mellan öarna i Göteborgs skärgård. 
Mätutrustningen var en Geodimeter med generator för 
strömförsörjning samt teodolit  Wild T2. På högra bilden ser man i 
mitten en ung Lars Lundberg, so då var mätningsbiträde. Numera 
driver han ett eget framgångsrikt mätföretag i USA. Mannen till 
höger blev arbetslös fyrvaktare 1969, då fyren automatiserades. 
Den unge ingenjören i gult är jag själv.  
 
VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL 
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