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Det var för några dagar sen jag Luna tog flyg till Bryssel från Sverige för FOSDEM 
Kan redan nu säga att jag var dålig på att se föreläsningar och mest var social med folk I Hallway 
Track 

Men det jag lyckades se var Libreoffice 10år I Jansson som handlade om att Libreoffice projektet har
funnits I 10år och längre än det om man räknar att Libreoffice är en fork av Openoffice som är en 
fork av Staroffice och dom presenterade att dom håller på att jobba på en Libreoffice version 7.0 och
att dom kommer ha en konferans samtidigt/som en del av OpenSUSEs konferans I år 13-16:e 
Oktober I Nürnberg Tyskland

På Söndagen satt jag I Firefox rummet av gammal vana som även I år hade några Thunderbird 
utvecklare som höll en presentation om nyheter som kommer dyka upp I Thunderbird bland annat 
kommer Mozilla knoppa av Thunderbird till en egen del organisation MZLA I slutet av Februari 
https://blog.thunderbird.net/2020/01/thunderbirds-new-home och söka efter det anställa heltids 
anställda Thunderbird programmerare då Thunderbird utvecklarna vill släppa en ny version: https://
developer.thunderbird.net/planning/roadmap med en massa nya design funktioner, widgets som 
liknar Gmail så man snabbare kan se flygbiljetter och annat bland annat lägga in Kalender händelser
direkt I Lightning (Thunderbirds kalender, som har gått att installera som ett addon tidigare) som nu 
kommer integreras mer direkt I Thunderbird och komma som standard

Var även snack om I Emmas presentation om att Firefox ska få mindre minor releaser 72.0.1 72.02 
etc för mindre buggfixar och säkerhetsuppdateringar och det ska kunna börja uppdateras automatiskt
med flaggor och nya småfunktioner som Firefox lyckas hämta hem från en server på Mozilla för att 
få mindre uppdateringar I samma major version 72, 73, 74 etc 

Gick även ett ärende åt några svenska internet vänner dom som har https://trevligmjukvara.se 
podcasten och tog kort I Pine64 båset då dom ska prata om deras kommande Linux telefoner och 
Linux surfplattor I ett kommande avsnitt och ville ha lite bilder samt gick runt lite I K och AW och 
snackade med Manjaro Linux, FreeBSD, OpenSUSE och Debian personer och handlade lite swag 
Sen försökte jag gå in I Jansson till 20år FOSDEM presentationen och avslutningscermonin men det
var helt fullt och jag har fått skavsår av allt promenerande så jag orkade inte stå upp tillsammans 
med 5000 nördar, så jag köpte pizza istället och då jag satt och käkade pizza kom acenomad 
(Alexander) en av FOSDEMs arrangörer fram och frågade om jag ville hjälpa till att städa så jag 
hjälpte till att städa I 3-4 timmar och käkade Kinamat efteråt och det var detta jag hann med 

Och här finns mina bilder jag tog: 
https://drive.google.com/drive/folders/13XhJ_AsJe5oyT2LxZWPD3Qtkh2t3pYFi?usp=sharing 
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