
EN FÅ VA GLA...
att det ble som det ble när det inte ble som det skulle. Det 
blir aldrig riktigt som man tänkt sig. Jag hade nog tänkt 
trappa ner lite försiktigt efter mer än 50 år i arbetslivet men 
jag får instämma med Povel Ramel: ”Jag kan inte hitta ut...
så det är bäst att börja om på nytt igen” Dessutom har jag 
fått tillbaka lite av min syn genom en operation så...
ÄNNU ETT JUBILEUMSÅR
2010 är vårt 25:e verksamhetsår i Viker Data AB, och det 
bör ju uppmärksammas. En del traditioner har ju utvecklats 
genom åren. Det brukar börja med Chaosdagarna i februari. 

Så även i år. Vi trängdes och trivdes med god utsikt över 
Båtmässan i Göteborg. Inte visste jag då att det skulle bli 
sista dagen med Chaos. Det sägs att ur kaos föds ordning 
och reda. Chaos höjde därför nivån i höstas och heter 
numera ADTOLLO. Jag hoppas dock att få deltaga även på 
den högre nivån med dessa trevliga människor. Från högre 
ort ryktas att det blir i slutet av november 2011 nästa gång.. 
Missa inte detta.
ANDROID OCH ”OPEN SOURCE”
Mitt föredrag vid Chaosdagarna handlade om utveckling av 
operativsystem för handdatorer. Därför presenterade jag 
HTC:s nya smartphone Hero med Googles Android OS. 

Inte många hade då hört talas om ANDROID. Vid mitt 
föredrag vid Mätkart10 i Kalmar visste ungefär hälften av 
deltagarna vad det var. Nu några månader senare vet de 
allra flesta att det är Apples IPHONE och Googles 
ANDROID som slåss om marknaden för s.k. smarta 
mobiltelefoner. Själv är jag mycket svag för lösningar som 
bygger på ”Öppen källkod”. Det främjar i hög grad 
utvecklingen av användbara smarta applikationer  (APPS).

GEOFORUM I BERGEN
Som styrelsemedlem i SKMF blev jag inbjuden till
vår systerorganisations i Norge årliga konferens 17-19 
mars. Det var ett kärt återseende av många gamla kunder 
och vänner. Vårt varumärke  är välkänt och etablerat där, 
och jag blev mest presenterad som Mr Geodos. Det som 
fastnat i minnet från Bergen är ”Pubkvällen” där vi drog 
från krog till krog i ösregnet. Jag har hälsningar från käre 
Ingemar Kamperin som sålde Geodimeter i Västsverige en 
gång i tiden. Han har varit framgångsrik Trimblesäljare i 
Norge de senaste 15 åren men avtackades nu som 
”pensjonist”. Det bjöds också på kaffe med avec och kaka 
på kungligt vis.
FILMINSPELNING I JÖNKÖPING
SKMF hade i år en mycket snygg och proper monter vid 
GIT2010 på Elmia

Vi passade också på att spela in en videopresentation som 
finns att avnjuta på www.skmf.nu

Glädjande var också att vi fick möjlighet att värva en massa 
ungdomar som medlemmar. Just i år har väl framgått att det 
finns gott om jobb i vår bransch.  Många arbetsgivare har 
hört av sig till oss och frågat efter möjligheter att införa 
platsannonser på vår webbplats och i Sinus. Även 
medlemsregistret har efterfrågats för direktutskick till våra 
medlemmar.
Beträffande ingenjörsutbildning vill jag gärna referera till 
radioprogrammet ”Stark i P1” från 9 nov i år.. Lyssna gärna 
på ett avsnitt här: www.viker.se/kommunalteknikern.mp3 
MÄTKART10 I KALMAR
Som alltid är ju vår förenings höjdpunkt den årliga 
konferensen. Den kännetecknas alltid av intressanta, 
lärorika seminarier, trevlig samvaro och spännande 

http://www.skmf.nu/
http://www.viker.se/kommunalteknikern.mp3


upplevelser. På onsdagskvällens blev det utflykt till 
medeltida miljö på Öland. Där fick man stifta bekantskap 
med ett antal mer eller mindre ”Ofrivilliga Monarker”

Där fanns Edmund Gamle, son till Olof Skötkonung som 
också var med. Några skandaler avslöjas emellertid inte 
här. Sinus är ingen skvallerblaska.Ett annat seriöst inslag 
var panel-debatten som handlade om begreppet ”Open 
Source” och fria programvaror.

En av deltagarna i panelen var Anders Persson från Götene 
Han följde upp detta med ”Open Source skolan” i Sinus 
Anders är enormt kunnig i ämnet och har många tips om 
hur man hittar bra och utvecklingsbar mjukvara för vår 
bransch. Vid seminariet och i Sinus nr 2 gav han oss en 
introduktion i QGIS (Quantum GIS) som är ett fantastiskt 
verktyg för GIS-ingenjörer.
VIKER DATA:S JUBILEUMSEVENEMANG
Det var fest i dagarna två, 26-27 maj 2010. Det började 
med en konsertafton i Partille Kulturum med namnet 
”Puzzle of life”. Många artister och musiker deltog. Bl.a. 
Åsa Jinder och Jonas Otter från Hälsingland:

Det fortsatte dagen därpå med segling i Göteborgs 
skärgård. Ett 40-tal kollegor och vänner passade på att 
arrangera sina konferenser och möten ombord på ElidaV. 

Vårsolen lyste och vinden var alldeles lagom för en 
underbar upplevelse

Sjön suger brukar det heta. Men hungrig var det ingen som 
behövde känna sig. Elida:s kök är förstklassigt. Sista 
veckan i maj varje år inbjuder vi traditionsenligt till segling 
med ElidaV. Ni som är intresserade av att deltaga, vänta 
inte för länge med planeringen inför kommande vår.. Boka 
plats redan nu. Antalet deltagare är begränsat till c:a 40 och 
”först till kvarn...”. Slå en signal på 031-447700.
TALLINRESAN
SKMF:s styrelse förlade i år sitt kickoffmöte till Tallin i 
vårt grannland Estland. En mycket positiv upplevelse, där 
en charmig ung estnisk flicka fick oss att känna historiens 
vingslag. Vi blev guidade i såväl moderna som medeltida 
miljöer. Hon pratade bra svenska med trevlig 
värmländsk/estnisk brytning, tack vare folkhögskolestudier 
i Värmland. Det är konstigt att tänka sig att detta var ryskt 
land för mindre än 20 år sedan

Att det regnade och blåste lite gjorde ingenting. Även om 
det var soligt och varmt i Skagen. Trevligt var det !
FÖRSTKLASSIG KUNDSUPPORT
Sedan ett år är Viker Data AB hyresgäst hos Geograf AB 
istället för som tidigare tvärtom. Jag har nu förmånen att få 

umgås med detta företags synnerligen trevliga personal. 
Det är också intressant och lärorikt att uppleva  hur de 
sköter den så viktiga kundsupporten Här ses Leif Utter i 
färd med att tillfredsställa en av sina nöjda kunder.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Själv ser jag särskilt fram mot det datumet 11-11-11.


