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VD:n HAR ORDET
Efter ett fantastiskt bra 2016 ser vi fram emot ett nytt år med en massa nya utmaningar. Vi 
kommer under året att kunna presentera flera nya medarbetare, och med all säkerhet också 
nya intressanta lösningar och produkter. 

Vi börjar med att hälsa Erik Utberg välkom-
men till oss som Geospatial-säljare i Göteborg. 
Erik började hos oss den 1 Februari. Se vår 
hemsida för kontaktuppgifter.
I detta nyhetsbrev tänkte jag bland annat ge 
mina reflektioner från Mätkart/ Geodesidagarna 
som gick av stapeln i Örebro mellan den 8-10 
februari. Vi hade totalt över 400 deltagare under 
3 dagar. Trimtec hade tillsammans med Sitech 
och Trimble Solutions (Tekla, Vianova) en ge-
mensam Trimble-monter där vi visade det bre-
da produktutbud som vi tillsammans erbjuder. 
I år har vi fullt fokus på vår 5:e användarkon-
ferens TAK som i år går av stapeln på Yasuragi 
i Stockholm. I det här nyhetsbrevet kommer ni 
kunna läsa mer ingående om historien runt våra 
4 tidigare konferenser. Jag hoppas att vi ses där 
under 3 dagar i november. 

Innan TAK-konferensen hoppas jag att vi 
möts på någon annan aktivitet som Teklas an-
vändar-dagar eller Maskin Expo under våren.
Vi håller på i detta nu med en helt ny hemsida 
som lanseras senare under våren. Den kommer 
att göra det mycket enklare för er att hitta den 
information som ni söker.

Peter Hammarbäck

TRIMBLE SX10 ”AND THEN THERE WAS ONE”

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Robert Örnvall 
Bor:  
Göteborg 
Anställd sedan:  
Januari 2015 

1. Vilket kontor tillhör 
du?
- Göteborg

2. Vilken arbetsuppgift har du?
- Säljare på Geospatial-sortimentet, Monitore-
ring och Väglinjemodulen.

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? 
- All ny teknik man får testa på och lära sig. 
Alla trevliga arbetskamrater och att den ena 
dagen inte är den andra lik.

4. Vem har du som förebild?
- Elon Musk ☺

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
- Hmmm min flickvän kanske, eller ett cyklop. 
☺

Första gången man bekantar sig med SX10 tänker man att designen var snygg, men var är 
okularet?

1990 i Sundsvall: Vägverket har mätsemina-
rium. Geotronics stjärnsäljare Bernt Lundqvist 
visar Geodimeter 4000 Robotics första gången. 
Berndt hade alltid en intresserad och positiv 
åhörargrupp. Dock inte denna gång.
”Mäta själv? Korkat! Stå vid prismat? 
Instrumentet obemannat? Vad dumt! Vem vill 

ha ett sådant? Åk hem Berndt. Glöm det här. 
Feltänk,” hördes i publiken.
Vi vet hur det blev. Sedan många år använder 
alla i mätsverige robotic-instrument. Idag är vi 
alla mycket mer öppna för nya metoder och ny 
teknik. Sällan hör vi sådana negativa kommen-
tarer som Berndt fick höra den där gången.

ÅF, som redan hunnit använda SX10 en hel del 
säger: Tänk att det är en totalstation. Använd 
den som en totalstation. Men kom ihåg att den 
också är en skanner. Allt är hopbyggt i samma 
enhet. Om man är ute på ett uppdrag kan man 
avsluta med en 360-graders skanning. Det är 
ofta väldigt bra att ha när man är tillbaks på 
kontoret. Man behöver inte stå vid instrumen-
tet. Man behöver inte ens stå vid prismat. Är det 
dåligt väder kan man till och med sitta i bilen 
och mäta, allt syns i din tablet. Allt gör du från 
din tablet. 
Andra säger att nu är det plötsligt väldigt en-
kelt att skanna.
Trimblefabriken i Danderyd, som tillverkar 
alla optiska instrument, har alltid gått i brä-
schen för nya tänk och nya metoder. Autolock, 
Robotics, Magdrive. Många smarta tekniska 
lösningar kommer från utvecklarna i Danderyd. 
Lösningar som idag är standard, sånt man tar 
för givet. Nu har man utvecklat Trimble SX10. 

”AND THEN THERE WAS ONE”
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TAK står för Trimtec Användar-Konferens. För oss är det ett koncentrat av det allra bästa 
vi kan erbjuda. En blandning av föredrag, utställningar, produktpresentationer och metod-
beskrivningar presenterade av de allra lämpligaste människorna vi kan tänka oss. De är ofta 
från andra länder än Sverige. Detta inramas i en skön atmosfär med behagligt boende samt 
god mat och dryck. Slutligen toppas allt med högklassig underhållning av varierande karak-
tär. Vill man umgås så ges massor av möjligheter till det, vill man bara ha det lugnt och skönt 
väljer man det. Kort sagt, se till att du mår bra medans du är på TAK.

15-17 november genomför vi vårt femte TAK. 
Platsen denna gång blir underbara Yasuragi i 
Stockholm. Bara anläggningen förtjänar ex-
tra uppmärksamhet. Gå gärna in på hemsidan  
www.yasuragi.se och bilda dig en uppfattning. 
Fantastiskt läge, fantastiska lokaler och fan-
tastiskt goda förutsättningar för det bästa TAK 
någonsin.
Men hur blev TAK till egentligen? Var har det 
varit? Hur har det varit? Vi ska här försöka sam-
manfatta. Många företag och organisationer har 
sina användarkonferenser men i vår bransch har 
det blivit vanligt först de senaste åren. När vi 
genomförde vårt första TAK redan 2004 satte vi 
genast ribban högt. Det ska inte bara vara bra, 
det ska vara MYCKET bra. 

2004
Eftersom Trimtec ursprungligen har sina 
rötter i Sundsvall genomfördes det allra första 
TAK på Södra Bergen i Sundsvall. Mitt starkas-
te minne därifrån, förutom den hänförande ut-
sikten över staden vid kvällens middagsbord, är 
inledningstalarens olycka. En tankspridd pro-
fessor från ”EU-kontoret i Stockholm” skulle 
prata geodesi på hög teoretisk nivå. Oops! Han 

råkade tappa totalstationen rätt ner i betonggol-
vet! När han lyckades fånga den på andra stud-
sen lät den som en maracas.  Alla i publiken såg 
ut som fågelholkar. Då slet professorn av sig 
lösmustaschen och sa: ”Hej, jag heter Klasse 
Möllberg” Det skämtet glömmer man aldrig. 
Klasse var med oss alla dagar.

2008
Vi bestämde redan tidigt att TAK inte skulle 
vara varje år. Tre-fyra år emellan är nog bra. 
Det är ett stort arrangemang för firman, och 
det hinner komma mycket nyheter. Trimtec 
hade vid det här laget vuxit och flyttat huvud-
kontoret till Stockholm. Så nästa tillfälle blev 
i januari 2008 på Aronsborg Konferenshotell i 
Bålsta. Denna gång förlöpte allt utan missöden 
från hispiga professorer. Eftersom Sundsvall 
blev sådan succé var förväntningarna stora. 
Det bestående minnet var att våra kolleger från 
Trimble hade fått upp ögonen för TAK och gär-
na bidrog med sin närvaro. De kom från USA, 
Australien och Tyskland.  

2011
Väldigt många av våra användare hör hemma 
i norra Sverige. TAK ska flytta runt så denna 
gång var vi i Piteå på det kända havsbadet. Nu 
var väl inte badvädret det bästa i november, men 
humöret var på topp. Om man frågar en av våra 
gäster vad som fastnat i minnet från Piteå sä-
ger de med säkerhet ”Vi gick på glödande kol”. 
Det låter otroligt men det gjorde vi. Frivilligt. 
Denna gång hade vi flera utländska utställare 

TAK - ETT KONCENTRAT AV DET ALLRA BÄSTA TRIMTEC 
KAN ERBJUDA IDAG.

och föredragshållare från Spectra, som är en del 
av Trimble. Underhöll gjorde John Houdi, en 
magiker som fick alla att kikna av skratt.

2014
Senaste gången vi genomförde TAK hade 
Trimtec vuxit rejält och blivit rikstäckande 
med de femte och sjätte kontoren Göteborg och 
Malmö. Det blev naturligt att förlägga TAK till 
västkusten. Stenungsbaden i Stenungsund med 
härlig utsikt över vattnet blev perfekt. Måttot 
var Vind i Seglen och vår Key Note Speaker 
hette Gurra Krantz, en välkänd internationell 
seglarprofil. Han höll ett mycket uppskattat 
föredrag.

TAK är det roligaste vi vet. Många av våra 
gäster säger samma sak. En av våra kunder som 
var teknikchef på en av de större mätkonsulter-
na i landet hävdade att det är det bästa eventet i 
sitt slag i landet. Det är värmande ord. Vi är just 
nu i full gång med planeringarna inför hösten. 
Välkomna till TAK 2017 på Yasuragi. Det kom-
mer att bli det bästa någonsin. 
Vid pennan,
Bernt Herrgård


