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De Tankspriddas riksförbund har beslutat att utse en
automatisk p-skiva till årets pryl för tankspridda.
Motivering: Vi älskar uppfinningar som hjälper tankspridda att slippa tänka på detaljer som, om vi glömmer bort dem, kan leda till problem och straff.
Årets pryl är en nyuppfunnen automatisk p-skiva från företaget Autoparktime
i Åkersberga. Den ställer automatiskt in sig när vi slår igen bildörren. Vi slipper helt
tänka på p-skivekravet när vi lämnar bilen på p-platsen. Ingen risk att vi glömmer
detta, alltså, och riskera böter. Därför älskar vi denna pryl.
Förlorare på denna uppfinning är p-bolagen (uteblivna intäkter).
Bakom utmärkelsen står en enad styrelse: Julia Marshall, Åke Malm, Sven-Erik Fernaeus, Art Max och Johan Rapp.
Bakgrund
De Tankspriddas riksförbund bildades 2003 och är ett förbund med glimten i ögat.
Vi definierar tankspriddhet som förmågan att fokusera så hårt på en sak att man lätt
glömmer annat. Förbundets uppgift är att stöda tankspridda i vår stressiga och hårt
organiserade tillvaro. Se mer på www.tankspridd.se <http://www.tankspridd.se/>
Tidigare utmärkelser från de Tankspriddas riksförbund
• 2004 belönades Tele2 för att ha skrivit den trevligaste betalningspåminnelsen.
•2
 005 vann Sony Ericsson ett jämförande test mellan mobiltelefoner för de bästa
påminnelsefunktionerna.
• 2006 glömde vi att belöna någon särskild.
Kort om den automatiska P-skivan
Den automatiska p-skivan tillverkas av Autoparktime i Åkersberga. Bakom företaget
står uppfinnarna Gösta Söderberg och Sven Linnman. Den senare är specialist på fordonselektronik och har bl a tagit fram elektroniken för handikappfordonet permobil.
P-skivan består av en display med en digitalklocka, samt en dörrkontakt. Displayen placeras synligt bakom framrutan. När föraren stänger dörren sluts kontakten och
då slår digitalklockan över till att visa närmaste halvtimme. Om klockan t ex är 11.15
börjar den alltså visa 11.30, vilket är den tid som man enligt reglerna ska ställa in en
p-skiva på. P-skivan är alltid igång, även när du står på andra platser - så att du ska
slippa komma ihåg att sätta på automatiken.
P-skivan är ny. Den har testats med framgång av vår styrelsemedlem Åke Malm
i bland annat Täby Centrum. Här är, inte minst under den hetsiga julhandeln, förutsättningarna goda att många glömmer att ställa in sin traditionella p-skiva.
Kontakt tillverkarna: Gösta Söderberg: 0706-92 21 91,
Sven Linnman på 0707-76 02 04.
Kontakt förbundet: Åke Malm, har en p-skiva:0707732515.
Johan Rapp, ordf: 070-727 02 69.

