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Här kommer ett litet nyhetsbrev

Nya designen är klar
Jag har slitit med en ny, ljusare design men insett att jag inte får till det. Jag får
inte ordning på färger, former och en ny design, inte just nu i alla fall.
Erfarenhetsmässigt så vet jag att när du kört fast så är det bästa att släppa, gå
vidare med annat och sedan ta nya tag, senare, längre fram.
Nu har jag gjort förändringar. Bakgrunden är åtskilliga nyanser ljusare i en grå
ton. Fonter har bytts för att göra Macken mer lättläst och i ﬂera avdelningar så
har jag lagt in nya toppar - block med det senaste. Jag har också jobbat en hel
del med optimeringar, för att få sidan att rulla på snabbare. Det arbetet är inte
slutfört.
Magasin

Macken, bloggen, ska bli ett magasin, en digital tidskrift (typ) men då ett virus
kommit i vägen så har en lång rad möten i det arbetet fått ställas in så planerna
skjuts på framtiden tills verkligheten antagit mer normala former. Detsamma
gäller planerna på en podd i två format. Här har Corona också ställt det - det
jag vill intervjua går inte att träffa och här och var drivs också verksamheten
med reducerad personal. Flera av dem jag tänkt träffa och prata med har inte
tid med telefonintervjuer eller samtal över FaceTime.
Podd
Så det kommer en videopodd och det kommer en ljudpodd men längre fram.
Dessutom fokusera jag nu på att i möjligaste mån försök att boka upp jobb som
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kan göras på distans, uppdrag som inte kräver att jag är på plats och det jobbet
går för allt annat. I dessa virustider så är det där mitt fokus ligger.
Så - Macken rullar på men just nu ligger fokus på andra saker än att utveckla
just bloggen
Som vanligt mottas alla synpunkter mer än tacksamt. Har du tips, förslag eller
uppslag så hör av dig.
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