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En dag på kontoret

En onsdag, rätt varm jämfört med den kyliga sommaren och tidiga hösten.

Träffar på vägen till jobbet en f d granne Karin på Gullmarsplans T-banestation, inte setts på 9 år. Skall du till
jobbet frågar jag, är du tokig säger hon, jag är ju över 70. Sade att varje gång jag ser en Rover V8 tänker jag på
er. Vet du att vi hade två sade hon. (Denna bil hade kultstatus redan då, på det tidiga 80-talet.) Sonen lever i
Blekinge.

Skriver några lätt onödiga mail på jobbet, om ord och språks irrgångar. Noterar att jag för ganska prick på dagen
för 30 år sedan förordnades till e o byrådirektör av C-G Åsdal, ack. Och dessa eviga budgetbestyr bakom vars
utsmyckningar döljs den raka makten, men nu smiter jag snart för gott. Hittar på några små elak-lustiga slängar,
det lättar. Och om ev. bondfångeri kring en Who’s who? inom telekomm. Väntar med att sända ett av mailen
eftersom en av mottagarna vet att jag skulle sitta på möte denna tid (d v s Södertornsvisning!)  som jag prioriterat
före deltagande i hans möte.

Ringer K om en reseräkningdetalj, på konferens, åter i morgon. Blir ett mail.

Ringer S. För att tacka/snacka om översänt material om flyg men semester, åter måndag, så det får bli ett kort
mail igen.

Ut på Telia-webben om Internet-kostnader, hittar i förbifarten info om ”Telias ökade digital-TV-satsning” som är
ganska färsk och som jag mailar vidare till T.  8 eller var det 6 digitala kanaler tar inte mer plats än en enda
analog, oj! Så ser mina analoga kanaler ut redan idag!

Stöter samman med R och T. De sitter i möte, litet genant att vi inte har senaste specifikationsversionen av vår
ögonsten säger de som vår mötespart har. OK, finns ju på vår abonnerade cd-rom, jag lovar printa ut ett ex.
Tjorvar sig, både på den ena och den andra printern. T och Z assisterar, förgäves. Dock halva kommit ut, räcker
för tillfället. Mailar specen till T och R för säkerhets skull även om Luleå har cd-rommarna själva. T härligt lugn
och IT-kunnigt stoisk som vanligt, kunde berätta tusen andra situationer då printrar inte accepterar det de skall.
En tröst?

Testar utprintning av enkel text, det funkar si så där. Får som ofta inte bekräftelse att printordern gått fram, får
därför ut texten i tre exemplar.

Samtalar återigen med någon om behovet av terapeut/psykolog för vår printer, ev. även sam-service för
personalen. En yngre kamrat verkar ännu ta det som en utmaning och övning i (mänsklig) samlevnad att söka
förstå vår printer, jag är mer otålig, misshandlartypen liksom.

Så dags för På Stan-arrangerad visning av Söder Torn. Tjusig utsikt. Överraskande svårt att orientera sig söderut
bortåt Södertörnsskogarna. Tornet är ju för lågt, sönderkompromissat. Stolta Stad – åt h-vete heller. En termos
blev det. På närmare håll, så mycket plåtslagartak, vackert och olika färger. Grönt, svart och rött m fl. Smutsigt
på vårt tak, dålig avrinning? Inuti, tja en litet kylig stil kan man väl säga om man skall vara snäll. Och att vi inte
fick se en våning. Och tvättstugebokningen – uråldrig. Att detta skall vara så svårt. Intressant om
Internetmöjligheterna  från Telia i husets prospektpärm, kan man hitta mer eller samma på webben tro. Inte
samma brf som Bågen (som finns på webben och också har vissa Telia-specialare).

Så lunch på Stekpannan, satt utomhus med T, A och R. Trevligt.

Sprättar upp inkommande post, utser några som man kan skicka den vidare till om man tar till litet fantasifulla
motiveringar. Ett inkommet ITU-dokument får mig att leta på webben efter källdokumentet för ev vidareskick till
Kaknäs men det är inte utlagt ännu. Just ingen mening att skicka bara det inkomna dokumentet. Kanske
källdokumentet kommer som papper snart – eller o fröjd, på webben, så jag slipper kopiera. Eller har jag fått det,
nej. Eller har jag kanske slängt det? Lägger ITU-dokumentet åt sidan som komihåg.



Skickar nu det lagrade mailet. Minst 8 st separata mail från ETSI droppar in om lika många dokument på ETSI-
webben, handlar om input till ett möte om krisen kring arbetet med tredje generationens mobiltelefonsystem
(USA eller USA-företag  ”bråkar” tror jag.) Kanske något att ta hem och skicka till några som berörs om några
nu gör det. Bättre ett mail för mycket än ett för litet men å andra sidan säger nog tidningarnas ekonomisidor mer
än själva ”källdokumenten” om just denna sak, ibland kan det nog räcka med journalisters analys (jag läser just
aldrig ekonomisidorna, det bör man nog.).

Men Citrix-vägen till Internet verkar inte gå, inte heller modem-vägen. Får dock så småningom hem det önskade
modem-vägen, väljer ett stort zippat dokument som jag tror innehåller alla små. Jo, riktigt men det tog tid,
misslyckades med första försöket eftersom jag blivit ovan vid modemvägen. Saknar dock ett dokument i ett annat
directory så ut via Citrix eller modem igen men nu går det inte alls, ingen av vägarna. T tittar in och undrar om
det är problem med Citrix.-vägen, han har det. R tittar också in och undrar om jag kommer in på Teracom-
webben på något sätt och han kan inte komma in via Citrix. Vill se om där är samma fel i en platsannons som på
Spindeln men kommer inte in (eller om det är ut).

Storm i Engelska kanalen, kontinenten isolerad som det heter.

Kontaktar inte Helpdesk. Är väl antagligen ett fel utanför Teracom.

Ringer O för att höra vad ”domen” blev häromdagen. Möte till klockan tre.

Gör nytt kontakt-försök. Foten molar. Verkar inte gå. Eländes elände...Men så vankas vaniljpaj, C skall visa sin
lilla dotter. S får upprepa påminnelsen två gånger, jag djupt inne i mina egna tankar och har därför svårt att
samtidigt synka på skånskan. Den äldre dottern även med, charmigt nyfiken och öppen. God paj också.

Så i kamp med IT-tekniken igen. Foten molar på och Internet vill inte. Börjar istället mycket håglöst skriva på
mina ”anvisningar” till min efterträdare om jag nu får någon. Hur i h-vete strukturera.

Ringer O. Inget svar. Mötet antagligen slut eller också har det dragit ordentligt över tiden. Eller han är på
muggen.

Foten molar och Internet förblir oåtkomligt. Och vem f-n bryr sig om mobiltelefonstriden. Ger upp och åker hem
halvfem. Kanske jag skall försöka Internet-ansluta min nya PC hemma men hur dra sladden från köket till
telefonjacken och vilka av de två jackarna skall jag gå in på (visade sig jag hade tre, det tredje huvudjacken hade
jag glömt. Använde senare huvudjacken men lyckades inte, ”det finns tyvärr ingen Internetoperatör inom ditt
område”).


