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Pytteliten ubåt håller
koll under vattenytan
SÖRMLAND | En pytteliten ubåt med filmkamera – Nyköpingsborna Marie Kemi och
Fredrik Fleetwood har skaffat utrustning för
att göra undervattenskoller på ett enkelt
sätt.
– Hur vi kom på idén – ja, det är den vanligaste
frågan vi får, men vi såg den här, och ville göra
något praktiskt, och jobba utomhus. Vi ville
också använda våra kunskaper inom elektronik
och marknadsföring, säger Fredrik Fleetwood,
som tillsammans med Marie Kemi startat företaget Buvi undervattensinspektion.
Miniubåten, eller sjöugglan, är i storlek som en
liten hundvalp. Den kan dyka ned i vattnet och
skicka upp information till ytan via en kabel.
Mitt fram sitter en kamera.

Går ner 76 meter

större djup är det väldigt mörkt, och då har den
starkare lampor fram, säger Marie Kemi.
De släpper ned miniubåten i vattnet, och den
far i väg med små glada skutt. Styrningen sköts
med spakar från en manöverpanel, och allt
lagras på dator.

Bojkättingar och bryggor
Marie Kemi och Fredrik Fleetwood tänker sig att
kolla sådant som sitter svåråtkomligt under vattnet, som bojkättingar, bryggor och dammluckor.
Men de kan också tänka sig att hjälpa till att leta
efter människor som försvunnit i vatten.
– Vi har pratat om det, och bestämt att vi är
beredda att ställa upp även på räddningsuppdrag. Med en sådan här apparat kan man söka
snabbare och uthålligare än dykare, och utan att
grumla vattnet. Vi har varit i kontakt med polisen och räddningstjänsten, säger Marie Kemi.

– Sjöugglan går 76 meter ner på djupet. I dag är
det sol och djupet här vid bryggan är bara sex
meter så nu behövs inget extra ljus. Men vid

Johanna Cederblad

Startade i somaras | Fredrik Fleetwood och Marie Kemi startade sitt företag i somras. Minisjöugglan kostade ett par hundra tusen med utrustning. Nu hoppas de kunna utveckla företagets tjänster. 
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Vill Du sticka och virka
till Fröslunda Torg?
Kom med oss och gör fint
till Adventsutställning!

HANDLA
FÖR 300 KR.
FÅ 50 KR I
VÄRDECHECK.

Bari - Hörnsoffa i skinn:
220 x 270 cm

Förmåner &
vinstchanser

13 900 kr

Finns även i tyg: 7 900 kr

M A L M KÖ P I N G
Lansvägsgatan 46 tfn. 0157-202 50 www.lindqvistmobler.se

För varje 300 kr
du handlar för
får du en värdecheck
på 50 kr.
Gäller 27/10- 30/10.
Checken kan lösas in 31/10- 13/11.

JERUSALEM
Simon Sebag Montefiore
Här får vi möta människorna
som levt med staden och
påverkats av den, från Kung
David till Barack Obama.

249:(299:–)

GUSTAVS GRABB
LeifGW Persson
Följ med Leif GW Persson
på en klassresa med många
drag lånade ur hans eget
liv, hans bästa bok
någonsin enligt många!

189:(229:–)

Välkommen som medlem i
Strands GK för spelåret 2012
Fullt medlemskap i Strands GK 2012, 700 kr!
Köp Strands
endast
Köpklippkort,
klippkortStrandkortet
för endastför
700
kr. 700 kr.
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Greenfee under 2011
alla dagar 250 kr seniorer, 125 kr juniorer (18 hål).

MedMerapriserna gäller tom 16/11.

Sittningen börjar kl 13 -14, och ni kan sitta
kvar till bords tills dess att slottet stänger kl 16.30.

Pris med KurirenPLUS

325:-

/person
ord. pris 410:-/person
För bokning ring 016-42 84 09

BetalaGreenfee
inte för 2012
mer än
du klippkort,
spelar!
Senior:
med

För att nyttja förmånen – ladda ner ditt värdebevis på ekuriren.se. Gå in under KurirenPLUS.
Eller använd ditt KurirenPLUS kort.

alla dagar Händelser
140:- (18 hål),
80:- (9 hål)
i höst:
Två 9-håls rundor
en 18-håls
runda.
OKTOBERFEST
26-29 räknas
oktober:som
på Strand.
För företag
och

Förmånerna gäller privatpersoner som prenumererat
minst 12 månader sammanhängande eller
köpt en 12 månaders prenumeration.

privatpersoner, mat, öl, öltält och underhållning. Måste bokas.
Betala inte för mer än du spelar!
JULBORD 30 nov - 19:e december, boka nu!

Välkomna
Välkomna till
till Strand!
Strand

Att läsa är att resa.

Söndagen den 13/11 erbjuder slottet en
lax-, sill och salladsbuffé, Wallenbergare
med potatispuré, ärtor, lingon och skirat smör,
kaffe och tårta.

När årskort erhållits, erhålls också rätten att köpa
sörmlandskortet!
Ungdomar
upp280:till och(18
med
12 år
spelar(9gratis
alla dagar
hål),
160:hål) på
Strand
med målsmans
sällskap.
Junior:
Greenfee
2012 med
klippkort,

Finns även som e-bok.

Välkommen att
ﬁra Fars Dag på
Sundbyholms Slott

Förmer
merinformation
information sese
För

www.strandgolf.se | 016-39 50 80

Prenumeranter får mer!

