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Hallå där! 
Detta är det första numret av en ny periodisk tidskrift. Den ska handla om fotografiska 

(miljö)bilder men även om andra sidor av vår miljö t ex livsmedel, arbetsmiljöer, 

sociala miljöer, språkmiljöer etc.  

Till denna tidning är kopplad en hemsida med bl a fotografiska bilder. Bilderna får 

användas fritt för privat och ej kommersiellt bruk om källan anges. Om du vill använda 

bilder i kommersiellt sammanhang gäller den detaljerade prislistan eller också får du 

begära att få tillämpa enhetstaxan på 400:- per bild och tillfälle. (Se vidare info på 

Hemsidan, http://home4.swipnet.se/~w-43479/Index.html) 
 

Antibiotika i ost 
Det är fortfarande så att den svenska 

osten innehåller livsmedelstillsatsen 

E235 som alltså är ett antibiotika. 

Finsk Edamer innehåller inte E235 

men den möglar helt klart lättare. 

Vad är farligast, mögel eller 

resistens mot antibiotika…? Vi har 

frågat Livsmedelsverket varför 

Sverige tillåter E235 som enda land 

i EU. Enligt Livsmedelsverkets 

Carmina Teisanu anses E235 nu ej 

vara antibiotika. Det produceras av 

en bakterie men det är ej bakterien 

som används i livsmedel. E235 är 

numera tillåtet i hela EU. 

 

Tomater på tippen 

Det är fortfarande så att t ex EU-

tomater kastas på soptipparna för att 

hålla det fastställda priset uppe. Det 

är alltså fullt ätliga tomater som 

behandlas på detta sätt. De får inte 

ens användas som t ex grisfoder för 

det skulle ju snedvrida konkurrensen 

bland grisuppfödarna… Vi har ställt 

frågan till Sveriges EU-sekretariat 

om dessa EU-regler verkligen är 

rimliga. Något svar om rimligheten 

har vi inte fått men en bekräftelse 

från Tiina Kivisaari att detta 

förfarande fortfarande pågår. Hon 

skriver att det ibland går mycket på 

”kompost”.   

 

Sista ”Konica Hexar 

den äldre” tillverkad 
Expertbutikerna meddelar att den 

gamla klassikern Konica Hexar med 

35mm/f2.0 nu slutat tillverkas. Den 

sista serien var av typen Silver och 

försvann snabbt ut till butikerna. 

Många anser att den kameran har 

det bästa objektiv som någonsin 

tillverkats. Upplösning på bättre än 

10 000 dpi vid f=11, effektiv ljus-

styrka på ca 1.5, ytterst bra bokeh 

dvs effekter i områden med oskärpa, 

ljudlös AF och filmframmatning… 

Nu lanserar man en Leicalik kamera 

utan autofocus. Pris ca 17000:- inkl. 

några objektiv. Någon Expertbutik i 

Sthlm hade kvar något demoex av 

den gamla modellen… 

 

EU tål inte ladusvalor 
eller i varje fall har Sveriges EU-

byråkrater på Jordbruksverket tolkat 

direktiven så. I alla tider har svalbon 

över foderborden tagits bort men 

svalorna har alltid setts som värde-

fulla eftersom de håller stammen av 

flugor nere. Flugor sprider sjuk-

domar! Vet inte EU-byråkrater det? 

Varför ska Svenska EU-byråkrater 

så ofta skämma ut sig? 

 

Fågelskådning, Ånn 
När  Bengt-Olof Lättström, Harald 

Gaunitz, Arne Bergström och Kjell 

Landgren, alla från Östersund,  

kollade fåglar bl a kring Ånnsjön 

gjordes följande artlista: Ringduva, 

Duvhök, Silvertärna, Brushanar, 

Kanadagås, Storspov, Bofink, 

Bergfink, Enkelbeckasin, Storlom, 

Kricka, Fiskmås, Kråka, Skata, 

Björktrast, Svartvit flugsnappare, 

Grönbena, Ängspiplärka, Rödvinge-

trast, Gluttsnäppa, Ljungpipare, 

Småspov, Gök, Hussvala, Torn-

svala, Brunand, Gräsand, Brunand, 

Svarthätta, Svarthakedopping, 

Smalnäbbad simsnäppa, Vigg, 

Lövsångare, Sävsparv, Korp, 

Ortolansparv, Bläsand, Häger, 

Sjöorre, Härmsångare, Sädesärla (på 

järnvägsspåret), Kaja, Rödhake, 

Grönsiska, Morkulla, Drillsnäppa, 

Taltrast, Skrattmås, Nattskärra 

(centrala Åre) och två fjolårsälgar.  

 



Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. 

återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft lovade 

500:- rabatt på 

Officepaketet… 
Vid introduktionen av Office 2000 

gick Microsoft ut med ett kampanj-

erbjudande på 500:- i rabatt om man 

köpte paketet före ett visst datum. 

Trots upprepade kontakter med 

Microsoft har ingen rabatt synts till. 

Microsoft svarar ej på mail och ingen 

vet något om man ringer… 

 

Dålig svenska i 

Sveriges Radio… 
- Åtgärder har satts in för att nå de 

ungdomar som börjat knarka i tid. 

Så lät det t ex i P1 25/5 vid pass 

klockan 07.30… 

 

Är Data- och 

Personuppgiftslagarna 

rimliga? 
Konsekvensen av dessa lagar är att 

man måste få en persons god-

kännande innan man får uttrycka 

något kritiskt om denne på sin 

hemsida. En annan konsekvens är 

att det är olagligt att lägga in ett 

fotografi på sin hemsida om det  

 

föreställer en person som man 

kanidentifiera. Även i detta fall 

måste personen ge sitt 

godkännande. (Om bilden kan 

betraktas som konst kan det 

tydligen gå an…) En person hade 

skrivit om den kyrkliga församling 

hon är medlem i och vips var det 

några databyråkrater som stack ut 

hakan och sa att vissa personer var 

utsatta för kränkning på hennes 

hemsida! Ingen av de omskrivna 

hade dock klagat. Hör det till 

vanligheterna att det är några 

byråkrater som talar om för oss att 

vi är kränkta? Brukar det inte vara 

så att allt sådant börjar med att 

någon känner sig kränkt och 

protesterar? Speglar dessa lagar 

folkviljan? Knappast! Jag tror att 

det är farligt att ha lagar som inte 

har stort stöd i människors rätts-

medvetande. Men dessa lagar är ju 

direkt tagna från EU:s normer. Då 

måste de väl vara bra? Skitsnack! 

Dessa lagar säger mer om EU:s och 

politikers ljusskygghet än om något 

annat. EU-parlamentarikerna är 

givetvis rädda för att bli utsatta för 

en massa kritik och därför har man 

snickrat ihop dessa lagar. Det är väl 

självklart att tryckfrihetsförord-

ningen ska gälla även på nätet! 

Detta går nu att ordna om man 

kopplar sin hemsida till en periodisk 

tidskrift och väljer den s.k. databas 

regeln i yttrandefrihetsgrundlagen… 

Denna tidning är ett exempel på det! 

 

Bananer utan skador 

på K-marknaden… 
Brukar du också få kasta hälften av 

bananerna därför att de har kläm-

skador och blir bruna innan de ens 

fått mogna och utveckla sin smak? 

Kolla på K-marknaden på Frösön. 

Där har vi hittat väldigt fräscha 

bananer… 

 

Godisgris, köp lakrits 

på Piraten… 
På Hemköp i sta’n finns lakrits i påse 

med 135 g för 12.90 och den är 

gammal och torr… Kolla på Piraten 

istället. Där finns purfärsk lakrits i 

påse med 400 g för 14:98! Man 

kanske inte ska äta godis men OM 

man nu skulle göra det så skadar det 

ju inte att den är färsk och billig! 

 

Flyttfjärilen Amiral 
har visat sig i länet. Den har kanske 

fladdrat hit från Grekland. Leta på 

blåaktiga doftande blommor! Den ser 

ut som ett litet konstverk! 

Har du synpunkter på denna tidning och dess innehåll så sänd ett e-brev. 

Artiklar och insändare tas tacksamt emot och införs i mån av plats. 
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