
Fredagen 13 februari fick jag erbjudandet att ta en Avtalspension fram till min 
65:årsdag. 
En vecka senare skrev jag på. Min sista arbetsdag blir Valborgsmässoafton i år.

Tillbakablick i stort
Hösten 1984 gjorde jag ett halvårs praktik som Cobolprogrammerare. 25 februari 1985 
anställdes jag på Dataavdelningen av systemchef Lars Byström. 
Min första uppgift var att programmera Cobol-program. Rätt snart kom jag att jobba 
med de ekonomiska programmen. Köpta system som EPOK, Linus och Rekol
måste sammanbindas. Det blev Tratten. Det var ett försystem till redovisningssystemet 
EPOK. Ekonomiska poster från 15 försystem samlades i Tratten. 
Programmen skrevs i Easythrieve Plus. Ett enkelt och ’vass’ programvara speciellt att 
skapa mängder av listor under en läsning. 
För att stämma av inläsningen i EPOK skapades FACE. Alla inläsningar samlades i en 
databas och avlästes med E+ för jämnförelse med EPOKs inläsningslista.
Reseräkningssystemet BILL kom också att ligga på mitt ansvar. Bl annat kunde vi ta
ut vad alla reskostnader företaget hade på att etablera sig i Tjeckien från första 
Resan till starten av fabriken.
Jag hade den tekniska kontakten med våra leverantörer bl a var jag med vid 
versionsbytena. Jag minns speciellt när EPOK uppdaterades hos ABB i Västerås.
När vi trodde  vid 16.00-tiden att vi skulle snart skulle vara klara så vi hoppade över 
middagen. Vid 23-tiden fick vi beställa hotellrum för att avsluta jobbet  nästa dag. 
Det var ett Ericsson-hotell. Det var svårt att somna på tom mage, dricka vatten var det
enda. Inget fanns att köpa där hotellet var placerat.
Alla EPOK-körningar var spännande. Många backuper fick läggas tillbaka pga felaktig 
period på posterna. Det var att ändra period med en E+ program och 
köra  igen. Driftsansvarig och ’körledare’ var Jan Gustavsson i Laxå, idag arbetande på 
Helpdesk i Laxå. 
Även Jan fick den 13 februari ett avtalskontrakt att skriva på. Vilket sammanträffande! 

fotografen

Julfest (bästa bild)

Efter 24 år fredagen den 13:e…………..



Efter att företaget bytt ägare lämnades stordatormiljön för en AS400 och 
affärsystemet Movex9. Vi tömde stordatorprogrammen på band som kördes i
Skytteltrafik mellan Västerås och Laxå. Laxåiten Rickard Nygren laddade skickligt 
Movex med de filer vi anpassat till batchingången i Movex9. 

Movex behövde ett eftersystem för att skapa läsliga dokument. Det blev Docuserve. 
Version två döptes till StreamServe. Bertil Turnelius , Laxå fick uppgiften att skapa 
riktiga layoutade dokument. Rätt snart fick jag hjälpa Bertil då han råkade ut för 
ögonstress när han flyttade placeringen av ’fälten’.
Sedan dess har jag jobbat med koordinater för att flytta informationen. Detta för att 
spara synen och undvika ögonstress. Viktigt var att jobba med en stor skärm. 

Version 2 av StreamServe hette 2.0.1, 3.0.1 har passerat till dagens modell 
StreamServe 4.1.2 som innehåller cirka 150 olika händelser som skapas
och distribueras.  Vid uppdateringen av Movex till 12 fick alla program skrivas om 
pga att informationen från Movex kom som en strömfel istället för som
tidigare som spoolfiler. En väldig tråkig händelse hände mig första dagen vid 
övergången till 12-an. Projektledaren ringde och sa ’att jag och Olle har bestämt’
att Intensia skall skapa StreamServe-dokumenten. Efter 5 veckor fick jag tillbaka 
jobbet utan att leverantören skapat någonting. Det är viktigt, att kunna 
Organisationen och dess medarbetare för att göra ’rätt’ dokument. 

På senare år har StreamServe utökats med filer från rapportgeneratorn Query. 
Idag skapar StreamServe listor och filer som distribueras till skrivare, Mail (PDF och 
XML), fax, direkt in i datorer och servrar. Med hjälp av otal tabeller i StreamServe
såsom t ex tabel l med alla möjliga skrivare, tabell med alla  Säljare, tabell med alla 
innesäljare + 15 till. Dyra förändringar i Movex har bidragit till att StreamServe göra 
olika matematiska beräkningar som skrivs ut på  Dokumenten. 
Mitt arbete har varit att skapa alla styrningar i Movex12 per användare, dokument 
och division. Användaren  önskemål har styrt jobbet.

Företaget hyr skrivarna av en leverantör . Jag har varit företagets kontakt med 
leverantör och skrivarnas användare. 

Under flera år har jag varit PUL-ombud. Det är inget man är stolt över.

gympagruppen

Trasligt? förståligt



Efter 1 maj……….

Efter Valborgsmässoafton firandet väntar tiden efter…….

Min förhoppning är att jag kan jobba mer organiserat med fotograferingen
Att visa upp det bästa på utställningar i rätt miljö
Läsa igenom bokhögen i bokhyllan
Att skriva ner de bästa minnen från min 40-åriga tid inom idrotten
Kunna hjälpa till/jobba med idrotten på någon nivå
Vara mentor för unga idrottsledare
Att besöka mina syskon och släkt 
Bygga vidare på denna hemsida och
Skapa nya för en viss penning
Att hålla mig i bättre trim med promenader och friluftsliv
Att bli en mästare på grytor och annan matlagning
Att ställa upp för mina familj och vänner
Det känns skönt att få göra precis det man önskar

Med vänliga hälsningar
Håkan Gustafsson alias Madstuga alias BHG 
(skrivet Majorna 21 februari 2009)

Lindholmsbassängen


