LoV-IoT WP-ledarmöte 9 mai 2019
Kallade: Ågot, Jenny, Patric, Björn, Jonas, Stefan
Närvarande: Jonas, Jenny, Ågot
Frånvarande: Björn, Patric och Stefan
Nästa gång:
•
•

•
•

•
•

Offentliga rummet? Smart City Expo?
o
Konsortialträffen? Ändra på något till nästa gång?
o Stänger vissa frågor.
o Nya typer av vattenfrågor
o Normkritik på nästa konsoritalträffen.
o
Chile
LoV-IoT har blivit utvald till att vara en lösning som presentaras på SIF air i augusti 2019. SIF-air
är inne på tanken att ha en ”bygga sensor workshop” Ågot har diskussioner med dom om det.
o SIF-Air till Jonas¨
Godkännande för omfördelningen av sensorer.

Uppdatering från arbetspaketen
WP1
Styrgruppsmöte 28/5
Vattenfrågorna, skruva på det så blir med i linje med ScoreWater. Definiera vad som görs i vilka projekt.

WP2
Har gått ut med interesseanmälan för workshopen i höst.
WP3
•
•
•

Hur går det med universeum?
Hur går det med Ericsson?
Hur gick mötet om affärsplattformar?

En rapport som smart city expo. Hur kommuner implentera IoT? Hatt möte med Andreas och Per.
Affärsmodellen. Möte med Ericsson. Hur ska relationen med fiware vara för Ericsson och Talkpool. Två
olika, fiware kan inte hålla ordning med på sensorerna. Ericsson och talkpool har en övervakning av
sensorerna. Fiware er ett sätt att hantera data inom staden. LoRa nät ska prata med Jonas nästa vecka.
Marketing and sales.

Universeum rapporten, Magnus är sjukskriven. Ramiro och Bertil.
Vecka 6, första veckan i februari att åka till Chile. När kommer det spikas? Prata med Olle. Sprida det
internationalisering på flera arenor.

Arbetar med rapporterna som är leverabler i projektet. Rapporten med Universeum och RISE interactive
är i gång. För rapporten för implementering ska Jonas ha ett möte med Andreas och Per på IVL 25/4. För
rapporten om affärsplattformar så jagar Jonas fortfarande Ericsson för att komma i gång med det
arbetet.
WP4
•
•
•

•
•
•

Alla lådor mäter. Hur dom funkar?
Lådor till Chile i slutet av mai.
Leverabel 6.3
o Skriva ihop vad vi skulle kunne göra, vad
o Björn har huvudansvar för det, men Jenny skriver en del av texten.
Vinnter?
Insplorion vill ha in sensorer i lådorna som ska till Chile.
Viable City projektet:

Har fördelat och planerat arbetet med leverablerna. Jenny leder arbetet med rapporten om prestanda.
Vinnter leder arbetet med rapporten om drift. Acreo leder arbetet med rapporten om hårdvara.
Jenny och Björn ska ha en diskussion om leverabel 6.3 efter påsk.

WP5
Patric och Stefan var inte med på mötet, Ågot ringer upp Patric.
På styrgruppsmötet 27/3 vart det lyft upp vikten av att ha en tydelig plan för arbetet i WP5 framöver för
att kunna hålla LoV-IoT och SCOREwater isär när det drar i gång samt för att kunna få så mycket som
möjligt ut av båda projektet och får dom att bygga vidare på varandra.
•
•
•
•

WP6

Hur går det på Sävenäs?
Hur går det med arbetet med Rent Dagvatten och Swedish Hydro
Hur går det med Stockholm vatten och avlopp som följare?
Plan för leverabler innan ScoreWater drar i gang?

•
•
•
•

Hur går det med Fiware?
Hur går diskussionerna med Camilla Nordström?
IoT och säkerhet
Örebro?

