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VD:n HAR ORDET
Tack till alla er som var med och gjorde TAK 2017 möjligt!
Jag vill börja med att tacka alla som var med och gjorde vår femte TAK-konferens möjlig. 
Jag hoppas att ni tar del av den utvärdering som vi skickat ut och vill spendera några minuter 
på den, så att vi får in era kommentarer och synpunkter och kan göra arrangemanget ännu 
bättre 2020.

Hösten är här sedan en tid tillbaka och den har 
sina ljusa sidor även fast de är få, och TAK var 
en av dom. Nu hoppas vi på lite kyla och snö så 
julstämningen kan infinna sig lagom till Lucia.
På personalsidan kommer ni så här i slutet av 
året att se ett tillskott på Bewag i Göteborg i 
form av Simon Kuru som har börjat hos oss 
som säljare. En närmare presentation om ho-
nom kommer på hemsidan. 
Ni som var på TAK fick en möjlighet att be-
kanta er med Anna Qvinth. Hon är vår nya 
marknadsansvarige och tar över efter Christian 
Svensson som numera är säljare på Bewags 
Helsingborgskontor.
Från och med 1/1 2018 så kommer all instru-
mentservice att ske i Trimtec AB. Idag har vi la-
serservice på alla våra Trimtec-kontor samt på 
Bewag-kontoret i Malmö där Håkan Malmqvist 

jobbar. Efter årsskiftet kommer Håkan att vara 
anställd i Trimtec, så att vi i och med det har all 
service samlad under ett tak. Detta för att göra 

det enklare och effektivare för er som kunder. 
Ni kommer att nå Håkan på samma nummer 
och mail som tidigare.
Tyvärr så måste jag meddela att Robert 
Westberg, som jobbat som säljare i Sundsvall, 
har valt att sluta hos oss. Robert jobbade sin 
sista dag den sista november. Vi har påbörjat 

FÖRBÄTTRINGAR I SERVICE- OCH 
SUPPORTAVTALEN

en rekrytering av en ersättare. Under tiden är 
det Anders och Pär på kontoret i Sundsvall 
ni kommer att ha kontakt med när det gäller 
försäljning.
Vi håller på för fullt med förberedelserna inför 
Geodesidagarna, som går av stapeln i Sundsvall 
och Södra Berget den 6-8 februari. För mer info 
och anmälan gå in på www.geodesidagarna.
com.  
Vi kommer att hålla en TBC grundkurs i Umeå 
14/2 2018. För mer info gå in på vår hemsida 
under kurser.
Ni följer väl oss på Facebook!
Jag vill med detta sista brev för året tacka alla 
för ert förtroende och hoppas alla får ett riktigt 
bra slut på det här året, så ses vi på någon av 
våra aktiviteter i början på 2018

Peter Hammarbäck

Support och service är en mycket viktig del 
i TRIMTEC-gruppens verksamhet. Som ett led 
i att vi ständigt utvecklar och förbättrar kom-
mer en del generella förändringar att ske under 
2018.
Till exempel kommer man att kunna flytta över 
sin Trimble Access-licens till en nyare fältdator, 
vilket innebär nya möjligheter och lägre kostna-
der för användarna.
Support- och serviceavtal minimerar risken för 
driftstopp och säkrar driften av både hård- och 
mjukvaran i systemen.

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Pierre Cederholm 
Bor:  
Södermalm, Stock-
holm 

Anställd sedan:  
Knappt 2 år

1. Vilket kontor tillhör du?
- Kista

2. Vilken arbetsuppgift har du?
- Försäljning och utbildning.

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? 
- Kollegorna och alla trevliga kunder. Det är 
även kul att få höra om alla spännande mätpro-
jekt som pågår runt om i landet. 

4. Vem har du som förebild?
- Min mor. 

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
- Min flickvän. 

VD, Peter Hammarbäck:
”Det finns ett stort mervärde i att det blir enkla-
re och mer kostnadseffektivt för våra kunder att 
följa med i utvecklingen.
Produktiviteten ökar då man kan utnyttja mät-
systemen optimalt”.
Fler detaljer kommer att presenteras i början av 
2018. Kontakta gärna våra support- och servi-
cerepresentanter vid frågor.

God Jul & Gott Nytt År!
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TAK 2017, TRIMTEC ANVÄNDAR 
KONFERENS 
-Bernt Herrgård summerar

När man var barn såg man fram emot julafton en lång tid i förväg, och när julen var förbi 
kändes en stor saknad. Ett helt år fram till nästa jul. En ofattbart lång tid.
Lite av den känslan infinner sig just nu. Hela tre år kvar till nästa TAK.

Tack alla kunder som gjorde årets TAK till 
den succé vi hade hoppats på. Allt fungerade 
enligt planerna. Vi på Trimtec planerar till-
sammans TAK ett helt år i förväg. Anläggning 
ska undersökas och väljas, tema ska väljas, 
program ska organiseras, alla föredragshålla-
re ska bokas, utställningen ska planeras med 
partners, underhållning ska testas och bokas, 
anmälningsrutiner, presenter, marknadsföring. 
Massor av detaljer. Mycket kul jobb.

Detta var det femte TAK vi organiserade. I ny-
hetsbrev 1/17 redogjorde vi för de TAK som 
varit. Det vi upplever var bäst med TAK denna 
gång var anläggningen med de underbara loka-
lerna samt utställningen samt utbildningarna 

samt föredragen samt ryggsäcken samt stödet 
från Trimble samt underhållningen. Men det 
allra bästa var tveklöst ni kunder som fyllde lo-
kalerna och gjorde stämningen till vad den blev. 
Jag skickade ett tack till Tomas, en av killarna i 
rockbandet Tectyl. Han svarade: 
”Tack själv! Härligt att se 200 glada gäster i 
badrock!”

Välkomna till TAK20 någonstans i södra Sverige 
11-13 november 2020!

JA, tack alla kunder som gjorde TAK!
Planeringen inför TAK20 har faktiskt redan 
tjuvstartat. En viktig detalj är redan bestämd - 
nämligen datumet.


