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Ordföranden har ordet.
Hej alla Datasaabvanner!
Vilken sommar vi har fatt, men val torrt i vart omrade, med vattenbrist, som foljd.
Nu tar styrelsen semester fram till i host, men arbetsgruppen, som arbetar med framtidsfragorna har
nagra moten framfor sig, som vi hoppas skall bli givande.
Årets stipendieutdelning har genomforts med mycket gott resultat, ett utomordentligt genomfort arbete i valprocessen och ett valdigt trevligt utdelningsarrangemang som stipendienamnden under
Reino Florens ledning genomfort.
Dessutom fin respons av media, en valdigt trevlig artikel i Corren Mera.
Ett utforligare referat finns langre fram i medlemsbladet gjort av Heike Bergsten.
Personligen kanner jag stor optimism for att vi skall kunna formulera ett riktigt bra avtal med var
samarbetspartner om stipendiet och sakra dess framtid bade ekonomiskt och med framtida utdelningar i var anda. Det tror jag hela styrelsen ar overens om.
Vi har aven forhoppningar om att fa till nagon eller nagra overenskommelser med annan part runt
medlemsaktiviteter mm.
Oron som finns i styrelsen ar att det tar tid och att vi skall orka med allt arbete, vi vill och hoppas att
fler kan tanka sig medverka framover.
Sa har annu en av vara medlemmar, arbetskamrat, god van och under lang tid aktiv som sekreterare i
styrelsen gatt ur tiden, namligen Ulla- Greta Malmqvist. Vi hedrar henne med en runa i bladet, som
ger oss en bild av hennes garning.
Jag onskar alla en riktigt harlig sommar. Sa ser vi fram mot nasta termin och hostfesten.
Ta val hand om Er och Era familjer, njut av livets goda, alska nuet.
Sivert Westlund
Stipendieutdelningen 2016, ännu en succé!
Den 24 maj traffades ett 50-tal personer pa CreÅctive i Mjardevi for att delta i Datasaabs Vanners stipendieutdelning till grundskole- och gymnasieelever och utvalda pedagoger.
For fjarde aret i rad delade vi ut 20.000:-. Stipendienamnden fordelade arets belopp pa 9 stipendier.
Forutom stipendiaterna hade flera anhoriga, vanner, larare och DSV-medlemmar horsammat inbjudan vilket bidrog till att vi fick en verklig feststamning pa arets tillstallning.

Forst i raden var Olle Hansson, Wile Balkhed och Robin Ebbestad, alla fran Berzeliusskolan.
Trion hade genomfort ett projekt som bestod i att med matematiska modeller och datorsimulering
forsoka rakna ut sannolikheten for vinstoptimering vid t.ex. Blackjackspel. Nagot som annu inte hade
gett namnvard ekonomisk utdelning. Stipendium: 3000:-.
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Alexander Ivehammar från Katedralskolan fick 4000:- i stipendium bl.a. för sin
insats att skapa webbaserade hjälpsidor för elever som söker förklaringar till
problemlösningar.

Reda Salman fran arskurs 8B pa Skaggetorpskolan har visat stor kunskap
inom de naturvetenskapliga amnena, och har genomfort ett CÅD-projekt
mycket val. For det far han 2000:-.

Edvin Johansson, Berzeliusskolans naturvetenskapliga linje, belonades med 2000:- for sitt projekt att
bygg en eldriven bil av begagnade delar.

Klara Kindstrand fran Bjorko fria gymnasium hade utnyttjat sitt stora intresse for matematik till att
skapa grafer. For det fick hon 500:-.
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Vilma Hagg Edelonn och Moa Bjorkman bada fran Berzeliusskolans teknikprogram belonades for sitt
stora intresse for programmering och for sitt engagemang i att intressera fler kvinnliga elever for
detta amne. Stipendium 1000:-.

Jonathan Palmgren, Katedralskolan, hade använt sitt kunnande i matematik
och fysik och skapat en digital miljö för att utbyta kunskaper med studiekamrater. Stipendium: 3000:-.

Ålexander Mennborg fran Berzeliusskolan hade utvecklat ett objektorienterat program for 3D-modeller som gor det
mojligt for yngre elever att fortsatta med vidareutveckling enligt egna onskemal. Stipendium 2000:-.
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Fredrik Lindholm ar en entusiastisk larare pa Vist skola. Han vill utveckla
teknikundervisningen for arskurs 3-6 med hjalp av legorobotar. Som bidrag till det far han 2.500:-.

Efter stipendieutdelningen blev det forstas gruppfotografering.
Darefter fick vi nojet att hora tva av vara tidigare stipendiater Oskar Renaker och Sergo Tadevosyan beratta om hur de anvant sina stipendier och
publiken fick chans att stalla fragor.
Stipendieutdelningen avslutades med mingel och intagande av goda mackor
med dryck samt kaffe och kaka.
Årets stipendienamnd och tillika arrangor bestod av:
Sivert Westerlund, Kjell Johansson, Årnold Norman, Lennart Pettersson,
Bernt Magnusson, Ulf Åndersson och Reino Floren, sammanhallande.
Foto och text: Heike Bergsten
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Motiveringar, enligt diplom.
1. Olle Hansson, Wile Balkhed, Robin Ebbestad, Berzeliusskolan, Naturvetenskap, arskurs 3.
Ett spannande projekt som bekraftar era goda kunskaper i matematik och programmering. Med matematiska modeller och datorsimulering testar ni hur en beslutsprocess kan forstarkas. Ni visar stor
formaga att samarbeta och dokumentera.
2. Ålexander Ivehammar, Katedralskolan. Naturvetenskap med inriktning pa natur, arskurs 2.
For din insikt om och arbete med att skapa ett hjalpmedel som inspirerar och underlattar larande
inom teknik och naturvetenskap Slutresultatet har potential att oka intresset och forbattra resultaten
bade lokalt och nationellt.

3. Reda Salman, Skaggetorpsskolan, N/Å arskurs 8B.
For visad stor kunskap inom de naturvetenskapliga amnena, ett utomordentligt genomfort CÅDprojekt och ett ovanligt stort intresse for denna teknik redan i grundskolan samt med en stark vilja
till fortsatt forkovran inom teknikomradet far Du detta stipendium.
4. Edvin Johansson, Berzeliusskolan, Naturvetenskaplig linje, arskurs 3.
DSV-stipendiet tilldelas dig for din ide att bygga en eldriven bil for vardagsbruk. Projektet forutsatter
bade teoretisk och praktisk kunskap i el– och maskinteknik och har potential att vacka intresse for
teknik hos manga ungdomar.

5. Klara Kindstrand, Bjorko fria gymnasium, Natur Estet, arskurs 3.
Du far stipendiet for din insikt om och intresse for att kombinera modern teknik med att framstalla
framtidens konst.
6. Vilma Hagg Edelonn, Moa Bjorkman, Berzeliusskolan, Tekniprogrammet, arskurs 2
Ert intresse for matematik och problemlosning ar en nyckel till fortsatta naturvetenskapliga studier.
Med er entusiasm hoppas vi ni kan inspirera fler tjejer till data- och IT-utbildning.
7. Jonathan Palmgren, Katedralskolan, Naturvetenskapsprogrammet, arskurs 2.
Imponerande kunskap i matematik och fysik samt din formaga att skapa en digital miljo for att utbyta kunskap med studiekamrater ar beundransvard. Din ambition att pa egen hand dessutom studera programmering via Khan Åcademy visar pa stort intresse och initiativformaga.
8. Ålexander Mennborg, Berzeliusskolan, Informations- och mediateknik, arskurs 3.
Du har utvecklat ett objektorienterat program for 3D-modeller som gor det mojligt for yngre elever
att fortsatta med vidareutveckling enligt egna onskemal och darmed okat intresset och forstaelsen
for denna del av tekniken.
9. Fredrik Lindholm, Vist skola, pedagog arskurs 3-6.
En entusiastisk larare som i arskurs 3-6 utvecklar teknikundervisningen for att oka elevernas intresse och dessutom motiverar och argumenterar for sina losningar. Men for att ytterligare flytta
fram de pedagogiska positionerna kravs datortillampningar i form programmering och visualisering
via en legorobot. Stipendiet riktas darfor dit.
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Datasaabs Vänners stipendium skapar goda förebilder?

Vad händer med våra stipendiaters projekt? Här kommer ett exempel som
kan tjäna som förebild för andra!
Vid utdelningen av stipendier 2015 sa fick 3 gymnasieungdomar fran Norrkoping storsta uppmarksamhet – Oscar Renaker, Lukas Fredriksson och Simon Wigge hade tagit fram en klimatkammare i
konceptform dar simulering av olika forlopp kunde utforas for att forsta paverkan pa naturen.
Datasaabs Vanner lat en av frontfigurerna beratta vad som hant med projektet under det gangna
aret.
Oscar Renaker berattar:
"EcoQ, som nu ar namnet pa projektet, ar ett projekt som startade 2014 av tre gymnasieelever med
syftet att utveckla en metod for att isolera och studera biotiska ekosystem i skolmiljo. Årbetet har
hittills resulterat i ett koncept, 2 prototyper samt ett antal utmarkelser och stipendium. Efter stipendiet fran Datasaabs Vanner sa fick vi en utmarkelse pa London international Youth Science Forum.
Konceptet bygger pa en sluten kammare forsedd med en mangd sensorer och ett integrerat system
for att samla in, berakna och visualisera biotiska faktorer sa som ljusintensitet, luftfuktighet och koldioxidhalt.
Malet for projektet ar att forandra hur vi idag lar ut biologi. Åven om fysik och kemi kan testas och
analyseras enkelt med dagens teknik, sa finns det inga smidiga satt att studera biologi, naturen i sin
helhet, pa grund av dess komplexitet. Sa for att vidga perspektivet vill vi begransa utrymmet. Vi vill
satta hela kretsloppet under en elektronisk en lupp, eller rattare sagt i ett EcoQ."
Pa fragan - Hur langt fran att EcoQ finnas i vara skolor som en del av undervisningen, svarar Oscar,
att han hoppas pa produktion och leveranser till skolor kan ske inom en 2-ars period!
Datasaabs Vanner onskar Oscar och hans team lycka till med projektets fortsatta utmaningar!

Bilden ar tagen fran en utstallning i Stockholm forra aret.
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ULLA-GRETA MALMQVIST.
Var hedersmedlem Ulla-Greta har lamnat oss. Hon blev anstalld som sekreterare vid SÅÅBs personalavdelning i mars 1963. Senare under sextiotalet (jag kommer inte ihag exakt nar) kom hon
till Datasaabdivisionen som sekreterare pa marknadsavdelningen och genom aren har hon varit
sekreterare at flera av vara chefer, vilket medforde att hon hade ett stort kontaktnat inom Datasaabconcernen.
Efter datasaabtiden deltog hon i arbetet med att samla ihop och systematisera materialet till datasaabarkivet i Vadstena. Det var manga lastpallar med papper och hyllmetrar med parmar som
den lilla gruppen med Ulla-Greta, som ensam kvinna, gick igenom.
Hon gjorde ocksa en avgorande insats nar vi arrangerade hemvandardagen, som ledde till bildandet av Datasaabs Vanner. Nar jag fragade henne om hon kunde stalla upp i kommitten svarade
hon ja utan omsvep. Och dar patog hon sig den svara uppgiften att spara upp adresserna till alla
gamla datasaabare och skotte sen utskick av inbjudan samt tog emot anmalningarna., dvs. grundforutsattningarna for att fa till en hemvandardag.
Vad var sen naturligare an att hon ocksa blev sekreterare i Datasaabs Vanner.
Jag larde kanna Ulla-Greta nar hon kom over till datasaabdivisionen och vi hade en del kontakter
i jobbsammanhang. De blev tatare nar vi samarbetade i DSVs styrelse. Vi kom alltid bra overens
och jag larde kanna henne som en palitlig, hjalpsam och plikttrogen van. Hon ogillade olater och
kunde bli lite barsk och kort i tonen vid sadana tillfallen men var alltid beredd att hjalpa till med
det hon kunde.
Pa aldre dar sa agnade hon sig at slaktforskning och tillbringade manga timmar pa landsarkivet i
Vadstena. Jag var hem till henne nagra ganger under de senaste aren nar hon behovde hjalp med
datorn. Det var trevliga pratstunder om livet pa Datasaab och en del om hennes liv som jagmastarfru pa mina gamla hemtrakter. Till min gladje fick jag ocksa overta hennes gamla pianonoter.
Hon hade uppnatt den aktningsvarda aldern av 93 ar nar hon avled den 10 maj 2016 och vi ar
manga som kommer att sakna henne och minnas henne som en kar van och kollega.
Lennart Pettersson

Höstfest
Höstfesten kommer att gå av stapeln den 11 oktober kl 18.00 i Vagnhallen, Fontänen
Boka in tiden. Mer info i september.
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