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VD:n HAR ORDET
Våren har hunnit sprida sig rejält i landet. Vårt Malmökontor såg den tidigt, och nu är det 
även ett faktum uppe hos Umeå-kollegorna i norr.

På personalsidan välkomnar vi Anders 
Hägglund som börjar hos oss den 1 juni. Anders 
kommer att tillhöra Support- och Teknikteamet, 
där han tillsammans med Mikael Gjertz och 
Birgitta Johansson först och främst bemannar 
supporten.
Inom kort kommer vi också kunna presentera 
en ny säljare i Umeå.
Vi tar av hatten och tackar Svein Nilsen som 
går i pension nu den sista maj.
Jag vill påminna er alla om att anmäla ert in-
tresse om ni vill åka med på våra evenemang:
Intergeomässan i Hamburg 11-13 oktober.
Trimble Dimensions i LasVegas 7-9 november. 
(Vi hälsar TM Anläggning, ÅF och Tocon väl-
komna med oss dit). 
Gå in på vår hemsida för mer information. Vi 
har ett begränsat antal platser kvar till båda 
evenemangen.
Då Gotland, Rosornas Ö, (eller som den ock-
så kallas, Kalkstens-Hawaii) visade upp sig 
från sin allra bästa sida så blev årets MätKart 
en mycket bra och trevlig tillställning. Vi hade 
i år fokus på vår Imaging-portfölj med tillhö-
rande mjukvaror. Kamera Rovern V10 drog en 
hel del uppmärksamhet till sig. Vi hade bra med 

besök i montern och träffade som vanligt en 
massa trevliga användare från olika branscher. 
Mässan avslutades på fredagen, och samma ef-
termiddag anslöt hela Trimtec- personalen till 
ön där vi hade en fantastisk helg med massa 
aktiviteter.
Maskinexpo har nyligen avslutats. I år såg vår 
monter lite annorlunda ut då vi delade den till-
sammans med Sitech (Trimbledistributören för 
maskinstyrningssystem) där vi ville visa er ett 

mer komplett Trimblesortiment. Vädret var ty-
värr inte med oss den här gången och det blev 
inte lika många besökare som vi hade räknat 
med. Vi visade upp vårt produktsortiment med 
tyngdpunkt på lasersortimentet. Vår helikopter 
(Geodrone) drog uppmärksamheten till sig som 
vanligt.

Glöm inte att vi nu i juni kör igång ”Trimtec 
Online”-turnén genom Sverige. Det är ett ut-
märkt tillfälle att ta del av ny teknik och se hela 
vårt produktsortiment.
Vi håller på att utöka vårt kursutbud som ni 
kommer att se på vår hemsida. Närmast aktu-
ellt är TerraFlex i Malmö och Väglinjekurs i 
Göteborg. Mer info på trimtec.se.
Vi har levererat ett stort antal Geo7X, hand-
hållen nätverksrover, till Lantmäteriverket. 
Utbildningen i samband med detta är nu klar, 
och enheterna är i drift runt om i landet. 
Vi kommer att vara tillgängliga under hela 
sommaren. Under semesterperioden kan kon-
torens öppettider variera, och vissa veckor kan 
ditt närmaste Trimtec-kontor hålla stängt. När 
din ordinarie kontakt inte är tillgänglig kan du 
alltid nå oss via växelnumret 010-207 84 00.
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar. Väl 
mött på några av våra aktiviteter senare i år. 

Peter Hammarbäck

SUPPORT
Mikael Gjertz, Trimtec:

Support informerar
Nya programversioner
Trimble Access 2016.01  klicka här
Trimble Business Center 3.70  klicka här
Trimble RealWorks 10.1  klicka här
Tänk på att köra ”Office update”-filerna på 
kontorsdatorn efter uppgradering av fältdator. 
Länkar till detta och mycket annat finns på vår 
hemsida.

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd

Namn:  
Tobbe Hellberg 
Bor:  
Hjärup, Skåne 
Anställd sedan:  
Augusti 2012

1. Vilket kontor tillhör du?
Jag tillhör Malmökontoret.

2. Vilken arbetsuppgift har du?
Sälj och kursverksamhet.

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec?
Jobbkompisarna

4. Vem har du som förebild?
Winston Churchill

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Allt utom badbyxor.

Trimtec Online
7-16 Juni 

Håll dig uppdaterad via hemsidan

http://apps.trimbleaccess.com/help/sv/TrimbleAccess=2016.01
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-812275/Release.pdf
http://www.trimble.com/3d-laser-scanning/realworks.aspx
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TM ANLÄGGNING I UPPLAND AB
TM Anläggning i Uppland AB, med säte i Upplands Väsby, är ett framgångsrikt företag i en-
treprenadbranschen som använder ett brett sortiment av instrument från Trimble och Spectra 
Precision. Bolagets arbetsområde är i huvudsak Stockholms län. De geotekniska förutsättning-
arna varierar mycket i området vilket innebär att arbetsmetoderna får väljas från fall till fall.

Trimtecs Dan Ek:
”Med åren har man byggt upp en ansenlig 
instrumentpark. Nyligen hade vi äran att leve-
rera 13 st UL633, ”Multilasern” från Spectra 
Precision som passar de många olika arbets-
momenten, ena dagen justering markytor, näs-
ta dag rörgravsjobb etc. Jag har känt Tomas 
Nogelius sedan han var ”pinnpojke” på 90-talet 
i Västerås. Vi har hållit kontakten genom 25 år, 
och numera är han delägare och projektchef 
i TM som drivs tillsammans med grundaren 
Lars-Erik Lindberg”.
TM:s Tomas Nogelius: 
”TM Anläggning i Uppland AB har funnit se-
dan 1988, då under namnet Trä & Maskin AB. 
T:et och M:et finns fortfarande kvar. Jag har 
arbetat i bolaget sedan 1994 och blev delägare 
år 2000. Personalstyrkan består av ca 40 st fast 
anställda och ungefär lika många stadigvarande 
underentreprenörer. Vi har 3 egna mättekniker 
och utför alla typer av markarbeten med hjälp av 
maskinstyrning, totalstation, GNSS-mottagare 

samt ett antal Spectra laserinstrument, från enk-
la planmodeller till dagens moderna. 
Min första anställning efter gymnasiet fick jag 
1990. Min dåvarande arbetschef Roger ansåg 
att jag som utsättarbiträde behövde ett vinkel-
prisma. Det var dyr utrustning då, varför han 

personligen följde med och köpte den till mig, 
med en sträng förmaning att vara rädd om den, 
och inte tappa bort den. Vi samma tillfälle träf-
fade jag Dan Ek som då arbetade på Byggmek 
i Västerås. Jag tror att det var honom som vi 

köpte prismat av. Jag träffade Roger för någon 
månad sedan och berättade episoden med vin-
kelprismat för honom, och att jag fortfarande 
har det kvar. Fast nu var det länge sedan jag 
använde det.
Sedan dess har jag köpt alla, utom en laser 
av Dan. Fast det vet han inte, än! Jag har för-
sökt att summera antalet lasrar jag köpt av ho-
nom sedan 1990, och det bör med de senaste 
UL633:orna bli strax över 50 st. Tycker att det 
är ett gott betyg för oss båda. Vi valde Trimtec 
som leverantör mycket tack vare bra service 
och den trivsamma stämning som alltid infin-
ner sig vid ett möte med er. Att sedan Dan och 
Bernt Herrgård jobbar hos er gör ju inte saken 
sämre.

Dan Ek var med på en av våra sammankomster 
och ställde då den förlösande frågan: Hur vill 
ni att det optimala instrumentet ska se ut, vil-
ka funktioner vill ni ha? Då svarade en av våra 
lagbasar: Funktioner i all ära, vi vill ha samma 
instrument rakt av, på så sätt kommer vi att göra 
mindre fel, och äntligen lära oss fler funktioner. 
Det gör vi inte i dagsläget, då vi har 7-8 olika 
modeller på lasrar. Sagt och gjort. Alla gamla 
lasrar utom två ersattes med nya. I hela pake-
tet ingick också ett serviceavtal som borgar för 
att respektive laser alltid kommer in till service 

vid rätt tidpunkt. Det är en trygghet att servicen 
verkligen blir gjord, och att varje laser har en 
ansvarig, oftast en av våra egna anställda.
För närvarande har vi 37 st pågående pro-
jekt, t.ex. bostadsprojekt åt bl.a. Riksbyggen i 
Viksjö, Vallentuna och Gustavsberg, och flerta-
let industrihallar i Stockholmsområdet. 
Nu ser jag fram emot att i november få åka till 
Trimble Dimensions 2016 i Las Vegas tillsam-
mans med 8 kollegor och Trimtec”!

GEOSPATIAL
Från bild till modell
Trimble leder utvecklingen av den nya tek-
nologi som vi kallar ”Imaging”. De senaste 
decenniernas framsteg inom digital teknik har 
möjliggjort denna banbrytande disciplin av 
mätning. De hårdvaror för datainsamling som 
Trimble erbjuder är såväl mobila som stationära 
som luftburna. I kombination med den nyska-
pande portföljen av mjukvaror för att bearbeta 
insamlad data kan vi snabbt illustrera och vi-

sualisera vår verklighet. Från övergripande till 
detaljerat, från bild till modell.

Trimtecs Försäljningschef Mikael Kasholm:
”Med ett enkelt användarvänligt dataflöde 
skapas informationsrika 3D-modeller som ef-
fektivt förenklar arbetet. Stor tidsbesparing och 
därmed lägre kostnader innebär stora fördelar 
jämfört med traditionell teknik. I samband med 
vår Trimtec Online-turné nu i början av juni 
visar vi hur detta kan appliceras i användarens 
unika miljö”.


