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VI HÅLLER LIV I GAMLA PSION MX 
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 originalet.  

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 
2009.  Kostnaden blir 2800:- kronor för hela året. Det är en höjning 
på 300 kronor från tidigare år sedan 2003. 

 
24-timmarsgarantin innebär att var Ni än befinner Er i Sverige, 
garanteras 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.. 
Vid support via telefon och e-mail är det bra att ha serienumret i 
beredskap. Det hittar Ni under fliken ”Spec”, ”Version” i Geodos 

SLUTET AV MAJ VARJE ÅR SEGLAR VI I GÖTET. 
Förra året blåste och regnade det. Men i år var det riktig 
sommarkänsla. Vi startade redan på torsdagskvällen i svag bris. 

  
På väg ut efter att ha klarat Älvsborgsbron med en meter tillgodo 
Under fredagen fick vi lite bättre fart när eftermiddagsbrisen 
friskade i något. Alla fick jobba och dra i tackel och tåg. 

  
I hamn på Spanska sydkusten 
För Er som inte orkar vänta på den svenska våren finns möjlighet 
att segla med Elida i Medelhavet under vinterhalvåret. Hon ligger 
för närvarande i Almerimar, en vacker hamnstad på solkusten c:a 
20 mil öster om Malaga. Det innebär att man kan ta sig dit med 
lågprisflyg. Vi kan ordna konferenser där segling kan ingå. Ta 
kontakt med oss för att ordna ett intressant program tillsammans 

[Skriv ett citat från dokumentet eller en sammanfattande text. Du 
kan placera textru 

 
NYA TUFFA KART-GPS:er FRÅN GARMIN 

               
Colorado och Oregon heter nya serien handburna kartplotters. 

 
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. 
 
 

 
Värstingen i Nuvi-serien är 860 med röststyrning 
 
Nuvi 200-serien är en budgetvariant, men kartorna är samma som 
i lyxmodellerna. Det skrivs och talas mycket om kartornas kvalitet 
och mottagarnas noggrannhet. Du kan även köpa GPS till båten 
av oss. Vi rekommenderar GPSmap 525 med Bluechart g2 vision. 
Diskutera gärna med oss för att utbyta erfarenheter 
 

VOLVO OCEAN RACE I SINGAPORE TILL JUL 
Den 3 december startade etapp3 med målgång kring julafton. 
Ericssonbåtarna ligger bra till efter framgångarna i de tidigare 
etapperna. I början av juni 2009 kommer VOR till Marstrand. 
Etapp9 går från Göteborg till Stockholm 14-16 juni. Vi håller 
tummarna för skeppare Anders Lewander på ”svenskbåten” 

 
Här sätter Eriksson4 världsrekord med 604NM per dygn på etapp1 
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NYA BLUETOOTH-PLUGGEN KLAR 
Den nya pluggen ger räckvidd kring 500 meter och kan köras på 
spänningar från 5 till 32 volt. Samma låga pris som tidigare 
Finns nu för omgående leverans. 

.   
Den är något större än föregångaren. 
Vi kan leverera såväl enstaka ”pluggar” som färdiga kompletta 
lösningar för anslutning mellan handdator totalstation eller GPS. 
 

NYTT I SENASTE GEODOSUPPDATERINGEN 
Sjöfartsverket har sedan många år använt GEODOS för 
fartygsmätning och stabilitetskontroll. Instrumentparken har 
uppdaterats regelbundet. Numera använder man Leicas 1200-
serie. Förbättrad prismalös mätning har gjort det möjligt att ännu 
mera fördelaktigt automatisera mätningen. 

 
Mätning av gammal bogserbåt i Sjötorp vid Vänern 
 
Manuellt mäter man start och slutpunkt på ett valfritt antal linjer. 
Därefter anger man vilka linjer som ska mätas. Sedan startas den 
automatiska mätningen och man kan slappna av och göra annat 
än rikta och peka. Resultatet blir en färdig datafil för direkt 
inläsning i t.ex. stabilitetsberäkningsprogram. Hans Tideman på 
Sjöfartsverket i Göteborg säger att han både sparar tid och får 
bättre kvalitet på mätningen. Programmet har utvecklats för att 
användas generellt. Man kan välja att följa en viss nivå, eller hålla 
sig exakt på en viss linje. Automatmätningen finns som standard i 
GEODOS 11.75.22 och senare, Alla med supportavtal kan 
uppdatera kostnadsfritt från vår hemsida. 

 
INBROTT PÅ VÅRT KONTOR 
När jag den sista oktober kom till jobbet på morgonen upptäckte 
jag glas över hela kontoret. Någon hade på natten tagit sig upp på 
taket och därifrån krossat treglasrutan i fönstret till mitt arbetsrum 
och fiskat ut en laptop från mitt skrivbord. 

 
Glasmästaren var snabbt på plats 
Datorn användes enbart för backup så inget har gått förlorat, men 
det känns obehagligt att någon annan kan ha tillgång till våra 
datafiler. Datorn som stals var bärbar av typ HP NX9010 så om ni 
hittar eller blir erbjuden en sådan, så var misstänksam. Vi har 
anmält serienumret till polisen. En hittelön på 1000 kr utlovas. 
Det är inte första gången vi har haft inbrott, men inget värdefullt 
har någonsin stulits. Vårt avancerade larm har alltid fungerat och 
förmodligen stressat inbrottstjuvarna. 

DET VAR I DECEMBER 1988 VI FLYTTADE IN 

  
Huset är detsamma men omgivningen har förändrats 
Vi firar således 20-årsjubileum ni i december. 
Adressen är fortfarande Gamla Kronvägen 54, Partille. Du kan 
också knappa in ”YLLEVÄGEN” på GPS:en så hamnar du direkt 
på vår stora parkeringsplats bakom kontoret. 
Välkommen att hälsa på när du har vägarna förbi eller behöver 
datatillbehör eller kanske bara goda råd. De är inte dyra hos oss. 
Vi bjuder dessutom alltid på nybryggt kaffe och trevlig samvaro. 

 
NOSTALGIHÖRNAN 
Så här såg mittuppslaget i SINUS ut våren 1988. På den tiden var 
annonseringen värt pengarna. Enkel annons många svar, och 
framförallt många affärer. Så småningom använde vi med rätta 
slogan ”ALLA KÖR MED GEODOS” 

 
Mittuppslaget i SINUS KoP1988 inför kongressen i Halmstad 
 
Ett annat uppslag i samma tidning presenterar SKMF:s styrelse  

 
 
Numera betraktar jag annonseringen i SINUS mera som ett bidrag 
till SKMF. Räknar jag ihop ”bidragen” sedan 1988 finner jag att det 
har blivit närmare 500.000 kronor till föreningen. Men nu blir det 
inte mer, så nu är mittuppslaget ledigt. Såvida inte någon är villig 
att sponsra mig för att fortsätta kåsera med mina 50 års erfarenhet 
av mätningsteknik i kombination med datautveckling. Det var år 
1959 som jag började på lantmäteriet i Jönköping. Jag har således 
varit anställd av stat, kommun, privat och i eget företag. Nu 
kommer jag att fortsätta jobba som ”pensionär”. Jag är övertygad 
om att jag kommer att vara till nytta i vår bransch även i framtiden. 
Jag har inga planer på att ”lägga av”. Viker Data AB kommer att 
fortsätta bedriva utveckling av data- och mätningsteknik 
Så hör av Er ni som är intresserade av att sponsra mittuppslaget. 
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ER 
 

OCH VÄLKOMMEN HEM VARJE DAG TILL 
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