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Väst med två sidor

Årets kalender
för finsmakaren
Snart räcker det inte att vända blad. Om lite
drygt en månad är det dags att byta hela kalendern. Alutrans levererar
återigen sin populära nostalgikalender med fina månadsbilder från
förr. Nästa år bjuds det bland annat på en frostnupen Scania LS140 i
Grästorp, en Volvo F12 smörbil på Arla och en trubbnosad Mercedes
som jobbar med kranen på ett av göteborgsvarven. Årets julklapp som
varar hela året finns att beställa på www.alutrans.se

Slipp allt det störiga
För den som behöver ta en lur men inte riktigt
lyckas hitta drömmarnas land, varför inte prova en
sovmask? Mojängen stänger ute ljuset och behöver
du stänga ute ljudet från grannen är det bara
att trycka på knappen och få öronen fyllda av
havsvågor, fågelkvitter eller grodors kväkande.
Den som hellre vill somna till Vyssan lull dockar
med mp3-spelaren. Sömnmasken kostar 222,50
och hittas på Prylgalen.com.
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Kabel med
det lilla extra
Laddarsladdar kan man inte få för många av. Här
har vi en som verkar funka lika bra som julgransbelysning. Med ett pulserande ljus visar kabeln
när den laddar och påminner om när den är klar.
159 kronor kostar Pac mini på Smartasaker.se och
den är kompatibel med iPhone 5, 5S och 6.

Hjälp till självhjälp
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Chefen som kom ut ur sitt rum är en
manual till hur du skapar bra relationer på
arbetsplatser. Boken tar bland annat upp
relationen mellan ledare och medarbetare
– och hur man motverkar att förändringar
skapar oro. Här hittas också kloka lösningsorienterade ord när känslan av samhörighet
inte vill infinna sig trots olika teamskapande
aktiviteter. Eller när medarbetarna saknar
förtroende för vd. Chefen som kom ut ur
sitt rum är skriven av Nicolas Jacquemot
och är utgiven av Natur & Kultur.
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En värmande väst sitter fint när kylan
kommer krypande. Volvo har en av de
smartare – som är svart på ena sidan och
fluorcerande gul med reflex på andra.
Bara att vända på vid behov. Volvos
järnmärke på ryggtavlan och bröstet är
också reflekterande. 1 065 kronor med
moms är priset.

f

y

r

y

Juldagsfilmen
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Maskinskyddarna ligger inte på latsidan.
Nu har Sprinter Förlag producerat en ny
dvd-film full med Scanior i arbete. Rullen
som heter Scaniakavalkad omfattar fordon
från 1930 till 1980 i olika avsnitt med
lantbruks-, maskin- och skogstransporter.
Här visas bulkbilar, militärbilar, dumprar, snöplogning
och mycket annat under två härliga timmar. Filmen
köps hos AB Lafri.
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Egen
läskautomat
För den som jagar något fränare
än Soda streamer finns den här
maskinen. Drink O Matic läskautomat rymmer 12 stycken 33
centiliters burkar. Estetiskt mest
rätt är ju Coca-Colaburkar men
andra sorter fungerar utmärkt.
Drink O Matic drivs av 220 volt
eller 12-volts biluttag.
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I den lilla skalan
Vad sägs om ett Lego-bygge lagom till jul?
Lyckas du få de närmare 3 000 bitarna på rätt plats
så ska du förhoppningsvis
snart ha en Mercedes-Benz
Arocs med kran redo för
att hämta en och annan
klementin i fruktskålen.
Kostar närmare
2 000 kronor och beställs
på Lego.com
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Varmt om huvudet och fötterna brukar räcka för
att hålla värmen. Här har vi då uppladdningsbara
skosulor som sägs hålla
värmen upp till 6 timmar.
Värmen justeras enkelt och
smidigt med medföljande
fjärrkontroll. 995 kronor
kostar sulorna hos
Coolstuff.se
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Årets julklapp till lastbilen?
Continental har nu tagit fram ett
däck med naturgummi gjort av
maskrosrot istället för gummiträd.
Eco Plus HD3, som Conti visade
på IAA i Hannover, verkar vara
starten på något nytt. Maskrosgummit kallat Taraxagum planeras
komma i storskalig produktion
under de närmaste fem, tio åren.
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Att ge feedback till sina medarbetare hör väl
till det självklara. Eller? Här kommer 50 råd
och tekniker på hur du gör återkoppling till
en återkommande dialog, istället för leverans i en stor klump en gång om året vid
utvecklingssamtalet. The feedback book,
skriven av Dawn Sillett hittas bland annat
hos Amazon.co.uk

För småskruvaren
FHR Trading AB lanserar världens
minsta elektriska skruvdragare
för riktigt små jobb som att pilla
isär mobiltelefoner eller reparera
elektronik. Det är S-tools två
modeller – Mom+ och Mom B1.
Mom+ drivs av ett lithiumbatteri
som laddas upp i laddstationen
eller genom USB-uttag. Mom B1
drivs av två AAA-batterier.
10 olika bits följer med. Mer
om S-tools skruvdragare på
www.fhr.se
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Laddade för vinterkyla

Early adapter?
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JULREDAKTÖR: BOSSE NORVINGE
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fSnabbast från s

minnet till munnen
Sällskapsspelet Ordglapp blev
årets vuxenspel 2016. Ordglapp
går ut på att snabbare än din
motståndare hitta rätt ord för
ämnet som står på kortet.
Och ämnena är många och
varierande. Det kan vara
maträtter, poplåtar, artister,
fotbollslag, grönsaker, hundraser
med mera. Ett enkelt men
blixtsnabbt spel för 3 till 6
spelare och rekommenderad
ålder är från 10 år.
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Lightforce extraljus för nordiska förhållanden
•Traditionella extraljus i
xenon-, led- och halogenteknik
•Ledramper från 6” till 50”
•Marknadsledande prestanda

20” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 567m

(1 lux motsvarar läsljus, märk att vissa tillverkare anger ljuslängd vid 0,25 lux)
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30” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 703m
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