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Vår digitala värld
Tricket som
förbättrar Netflix
n Ett av de största problemen med Netflix är att
gränssnittet inte känns helt
genomtänkt, något som gör
att det tar lång tid att hitta
rätt film. Ett sätt att underlätta letandet är att ta hjälp
av Netflix God Mode, det vill
säga en bokmärkesknapp
som du installerar i webbläsaren. Gå bara till bit2pixel.
com/netflix-god-mode och
dra knappen till fältet med
genvägar. Logga sedan in på
Netflix och tryck på knappen. Nu visas ett vässat
gränssnitt som förenklar livet en aning.

empel på sådan matkonst.
Skalet finns i fyra olika versioner: kaka, ris med laxrom, rått kött och inlagda
plommon. Sugen? Priset är
satt till strax under 300 kronor styck. Gissningsvis
dubbleras summan om du
vill få ett skal skickat till
Sverige.

Pirater får uppgradera
till Windows 10
Mobilskal med matkonst.

Förbättra ditt Netflix.

Solnabor surfar snabbast.

Windows 10 släpps snart.

n I sommar släpps Windows
10, en version som Micro-

Slut på gratis Office
för stora surfplattor
n Mobilversionen av Microsoft Office är i dag helt gratis
för alla men inom kort blir
det ändring på det. Microsoft har beslutat att de som
använder en mobil enhet
med en skärm på 10,1 tum
eller mer ska betala en avgift, något som betyder att
främst surfplattor för professionellt bruk drabbas men
även en hel del andra modeller för den delen. Du som exempelvis har en Ipad behöver däremot inte oroa dig eftersom dessa har en skärm
på 9,7 tum eller mindre.

Kommunen med
snabbast surf
n Post- och telestyrelsens
senaste kartläggning av
bredband i Sveriges kommuner visar att 57 procent av
befolkningen surfar i 100
megabit per sekund eller mer.
Allra snabbast surfar de i Solna där hela 97,2 procent har
tillgång till minst 100 mega-

bit. I övrigt är det mest kommuner i Stockholmsområdet
som ligger i toppen, men på
fjärde respektive femte plats
finns faktiskt Umeå och Skellefteå med 84,6 respektive
81,9 procent. Längst ner i
botten hittar vi Malung-Sälen
där blott 2,5 procent har tillgång till hastigheter över 100
megabit.

Mobilskal utöver
det vanliga
n Jag vet inte varför,
men i Japan gillar de
av någon anledning att
tillverka teknikprylar
och tillbehör som ser ut
som mat. Hamee säljer en
del sådana produkter, och
företagets senaste skal för
Iphone 6 är ett lysande ex-

Elev från Tyskland
visar upp sin kultur

Programmet kommer att

presenteras på både svenska och tyska, och består av
en mix av olika musikaliska
inslag. Det blir en del schlager, liksom folkmusik, och
en joddlingslåt. Självklart
uppträder Andrea i folkdräkt.
Med sig på scen har An-

drea sin bror och två vänner, som har rest hit från
Tyskland enkom för hennes
konsert. De tycker det ska
bli jätteroligt att spela och
sjunga i Sverige.

Andrea Lindner är noga
med att påpeka att Tyskland består av flera olika regioner med skiftande kultur. Själv kommer hon från
en liten by i Oberfranken,
ett område i norra Bayern,
och det är musiken från de
trakterna som ska framföras.
– Och naturligtvis hoppas
jag på storpublik i kväll, säger Andrea.

Gregor Flakierski

0611-55 48 00
taredaktion@allehanda.se

Läs mer på http://blogg.allehanda.se/vdv/

Att inte använda blinkers är det säkraste sättet att reta upp sina
medtrafikanter. Ett annat är det där med hastighet och där finns flera
möjligheter att förarga.
Både för fort och för
långsamt skapar irritation på vägarna.

Andreas bror Michael (till vänster) bildar tillsammans med
Stefan Polster och Sebastian Thein gruppen Fränkisch verschärft.

”Jag vill visa upp
min kultur, hur det
är där jag växt upp.”
Andrea Lindner.

Mikael
Söderlind

Blinkare
vinner
vägvänner

Kramfors Det blir hälsningar från Tyskland på
Babelsberg på tisdag
kväll. Andrea Lindner
ska framföra ett musikprogram från sitt hemland Tyskland.
– Jag vill visa upp min
kultur, hur det är där jag
har växt upp, säger Andrea.
Andrea Lindner kom 2012
som utbytesstudent till
Nordingrå. Hon trivdes så
bra att hon bestämde sig för
att stanna i Kramfors.
Nu har hon snart gått färdigt estetiska programmet
med inriktning teater och
musikal på Ådalsskolan. En
hälsning från mitt hemland, eller Grüsse aus meiner Heimat som det heter
på tyska, är Andreas gymnasiearbete.

soft har stora förväntningar
på med tanke på att Windows 8 inte riktigt blev den
succé de hade tänkt sig. De
gör också allt för att locka
över så många användare
som möjligt till den nya versionen. Faktum är att de till
och med tillåter att de som
sedan tidigare har en piratkopierad Windowsversion
att uppgradera till Windows
10.
– Vi uppgraderar alla kvalificerade pc, genuina eller
icke-genuina, till Windows
10. Vi tror att konsumenterna med tiden inser nyttan av
att ha en korrekt licensierad
installation och vi gör det
enkelt för dem att gå över
till en äkta version, säger
Microsofts operativsystemchef Terry Myerson i en intervju med Reuters.

Andrea Lindner är den tyska utbytesstudenten som valde att
FOTO: GreGOr Flakierski
stanna i Kramfors.

Män som kör bil blir irriterade på andra som kör långsamt. Kvinnor bakom ratten
stör sig däremot mest på
dem som kör för fort, enligt
en undersökning som försäkringsbolaget If låtit göra.
– De som blir irriterade av
dem som kör för sakta är ofta de som själva kör för fort
och bryter mot hastighetsreglerna, säger Sonja Forward, psykolog och forskare
på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
Men hastigheten är inte
det som skapar mest frustration. Enligt undersökningen är det allra värsta på
vägarna när andra inte blinkar innan de svänger.
Näst mest irriterande är
bilister som håller på med
mobilen när de kör och på
tredje plats i irritationsligan
kommer fotgängare som går
ut på övergångsstället utan
att se sig för. (TT)

