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Miljöbilar slösar bort ca 85 % av bränslets energi!

85 % av energin i bensin eller etanol eldar man ”för kråkorna” om dessa bränslen
används i bilar med förbränningsmotor! Dessutom bildas koldioxid och kvävedioxider.
I en elbil används 85 % av den tillförda energin till nyttigt arbete! Elen kan produceras i
kraftverk som eldas med biobränslen och då räcker våra biobränslen. Alternativt kan man
använda två kärnkraftverk för att producera elen. Då skulle oljeimporten kunna minska
med 40 %! Att höja koldioxidskatten och låta den gå in i statsbudgeten leder inte till
någon övergång till elbilar. Endast 1 % av energiskatterna går till forskning om
alternativa energislag. Fattar inte politikerna att Kyotoprotokollet inte leder någonstans?
Kyotoprotokollet innebär att t ex Kina och Indien ska tvingas kvar på sin låga levnadsnivå
bara för att västvärlden ska slösa bort oljan och biobränslena genom att hälla dem i
energimässigt vansinniga fordon!

Oljekommissionens förslag ökar användningen av fossil olja!

Enl. en professor Eriksson vid Uppsala universitet som detaljstuderat Oljekommissionens
förslag till ersättning av oljan så medför alla förslagen att ersätta fossila bränslen vid
produktion av el att oljeberoendet ÖKAR. Om man byter ut oljan mot flis i ett
värmekraftverk så går det, totalt sätt, åt mer oljeprodukter om man räknar in ALLT. En
radikal minskning av åtgången fossila bränslen får man om man eldar med naturgas.
Denna kan gärna blandas med t ex 10 % biogas. Men detta är givetvis bara en
övergångslösning. På sikt bör den mesta energin komma från förnybara källor.

Hela Sveriges radios ledning bör avgå.

Det är inte bara Peter Örn som tror att man kan genomföra förändringar som varken den
egna personalen eller lyssnarna tror på. Ledningen borde insett att för att utveckla en
organisation så krävs det att man utnyttjar personalens kompetens och vilja att förändra.
De diktatoriska metoder som använts leder endast till missnöje och till slut gör de anställda bara det de blir tillsagda att göra! Då har man hittat vägen till verksamhetens
undergång!
Naturmorgon, minns ni det
radioprogrammet som fanns i P1
på lördagsmorgnarna? Det hade
direktsänt ”naturljud” förmedlade
av utsänd fältreporter och högkvalitativa reportage och intervjuer från hela världen utan att
vara belamrat med en massa
ljudeffekter och musikavbrott.
Programmet lovordades egentligen från alla kategorier av
lyssnare. Men detta program
finns inte mer. Istället har man
startat ett nytt program i P4 med
samma namn och samma
programmakare men med en
massa musik och musik hör
givetvis inte hemma i ett naturprogram som levt på naturens

och människornas talade ord. När
reportaget eller intervjun blivit
som mest spännande så avbryts
programmet nu av musik som i
regel består av någon töntig och
ytlig sång. Ibland försöker man
hitta något från den s.k. konstmusiken men då väljer man
något av det ytligaste och tråkigaste man kan få fram! Hoppet
från det högkvalitativa reportaget
till denna ytliga musik känns som
rena sabotaget! Att väva in musik
på ett förhöjande och passande
sätt är en svår konst som programmakarna på Naturmorgon
inte kan något om. Förmodligen
har de fått direktiv från förre
VD:n Peter Örn om att fylla pro-

grammet med 35 % musik enligt
en lista från honom själv. Men
varför säger inte programmakarna på Naturmorgon ifrån?
Jag trodde att folket på Naturmorgon var uppfyllda av den
bärande programidén att förmedla naturljud och handgripliga
naturfakta rakt av till lyssnarna.
Men programmakarna på Naturmorgon har tydligen haft lätt att
anpassa sig till de nya diktaten.
Hör programmakarna på Naturmorgon till gruppen ryggradslösa
djur? Det verkar så! När det
verkligen gäller så är de tydligen
inställsamma mot ledningen och
struntar i lyssnarna. Lasse Willén
tycks ha gått ett steg längre och
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anammat Peter Örns metoder
eftersom han också tycks vilja
mästra lyssnarna och tala om för
dem vad som är bra för dem…
Kanske har programmakarna på
Naturmorgon gått i väggen. Anders
Börjesson orkar ju tydligen inte
svara på mail. Det orkar tydligen
inte heller Jenny Berntson fast hon
borde väl, vid sin ålder, ha en del
kvar att ge. Jenny Berntson sa vid
ett tillfälle att den fossila energimängd mänskligheten gör av på en
dag tar det Jorden 400 dagar att
lagra upp med hjälp av växternas
fotosyntes. Jag har hört samma
uppgift från andra håll, dock utan
att någon källhänvisning angetts.
Jag har frågat Jenny flera gånger
om hon känner till någon referens
till denna uppgift men hon behagar
inte svara.

den tidigare så obefläckade
radiokanalen. Det meningslösa
dravel och pekoralande som Annika
Lanz presterar i P1 har troligen som
enda effekt att seriösa lyssnare
slutar lyssna på P1… Och att
”popularisera” musikkanalen P2
med begrepp som låtskrivare är så
klumpigt och gement men man
förstår ju att detta ord är beordrat
från Peter Örn. En medarbetare på
radions P2 uppger att en beslutsfattare uppmanat en P2-pratare att
få in lite mera snusk i sin framtoning i etern…

Jordens extra uppvärmning
under de senaste 70 åren är ca
0.7 grader.
Det är ändringar i solens aktivitet
som direkt styr värmeinstrålningen till Jorden. Vid stor solaktivitet och mycket solfläckar
minskar viss typ av solstrålning
mot Jorden som i sin tur ökar
instrålningen och uppvärmningen
från den kosmiska strålningen.
Detta har flera forskare bl a
professor i rymdfysik vid Umeå
universitet, Richard Lundin
beskrivit. Det intressanta är att
solen nu gått in i ett stabilare läge
Den ökning av koldioxidhalten
med mindre mängd solfläckar
som vi människor förorsakat
vilket kommer att begränsa den
genom eldning av fossila bräns- kosmiska strålningen och sänka
len har troligen inte påverkat
Jordens temperatur och kanske
Jordens klimat ett dugg!
leda till en ny istid.
De satellitmätningar som NASA
redovisat över koldioxidens
Bilar med förbränningsmotorer
Programmet Naturmorgon ska
inverkan visar att den redan är
som drivs med bensin, etanol
givetvis tillbaka till P1 och all musik oändlig. Ett annat sätt att uttrycka eller diesel försurar marken
ska givetvis bort. Det schitsofrena det på är att de frekvensband som genom att det även bildas
program som nu finns i P4 vid
koldioxiden dämpar redan dämpas kvävedioxider! Även fordon som
namn Naturmorgon är förfalskat
utan gräns. Därmed inte sagt att vi drivs med t ex rapsolja försurar
och vämjeligt och inget som jag
kan fortsätta att släppa ut hur
miljön genom att det bildas
står ut att lyssna på.
mycket koldioxid som helst för den kvävedioxider. Dieselmotorer
tas upp i havet och försurar detta. bildar mer kvävedioxider p.g.a.
Att svärta ner radions program P1 Medför i sin tur att vissa leddjur
dessa motorers högre kommed flamsigheter från fjollan
med kalkhaltiga skal, på sikt, får
pression.
Annika Lanz visar bara vilket förakt svårigheter att tillverka tillräckligt
Sveriges radios ledning hyser mot hårda skal.
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så
kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen
förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till
replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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