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Här kommer en hälsning från Macken!

Mackens Nyhetsbrev 1-2022

En hösthälsning från Magasin Macken

När det här nyhetsbrevet drogs igång så var målsättningen att det skulle komma ut om, och när
det fanns något att berätta - och det gör det nu. Månader har rullat undan och det förra
nyhetsbrevet kom ut mitt under pandemin, en smitta som fortfarande finns ute i samhället men
som nu inte är livshotande längre.
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Magasin Macken har genomgått en stor ändring under sommaren. Jag har jobbar rätt intensivt med att
organisera, designa om, flytta och försöka att skapa en webbplats som ska vara mer magasinsliknande.
Innehållet har även smalnats av. Magasin Macken är nu ett livsstilsmagasin, digitalt med huvudfokus på
Apple-användare men med inslag av tv, film, nöje, musik, böcker och en och annan mer frifräsande
krönika som kan handla om i stort sett vad som helst. 

Jag har petat i färgerna, fonter, typsnitt och byggt upp helt nya mallar för hur texter visas för läsaren. Det
senare har varit en fantastiskt rolig läro-resa in i kod, HTML, script och en massa annat som gör att jag
känner att jag nu behärskar de verktyg som jag använder dagligen lite bättre. Det är en fantastisk känsla
att kunna göra saker, ändra på saker och skapa saker så att de ser ut som du vill att de ska se ut och att
de ska fungera så du hoppats. Fullärda blir vi aldrig men vi kan som bekant bli lite bättre för varje dag -
om vi bara vill. Under sommarens regniga dagar så har jag läst, experimenterat, rivit ned byggt upp, rivit
ned och byggt upp igen. Ända tills jag blivit nöjd och resultatet finns nu på Magasin Macken. 

Podd

Efter att ha skjutit projektet med en podd framför mig alldeles för länge så är det nu dags och nära. Jag,
eller ska jag säga vi, för Jens Burström, fotograf kommer att vara med också tillsammans med inbjudna
gäster. Ämnet, varje gång kommer att vara kommunikation - i bild, i text, med röst, videor och allt vad det
nu kan innebära. Podden komma att komma med ett videoavsnitt och två ljudavsnitt, per månad - på ett
ungefär.

I skrivande stund så planerar vi det första avsnittet, ett videoavsnitt där vi kommer att berätta mer om
planerna. Gäster är vidtalade och vi kan locka med en fotbollsexpert, en retorikexpert, en företagsledare
för ett bolag som sysslar med kommunikation, tips på appar och program tillsammans med råd om hur du
kan göra saker med Apples prylar. 

Ut med Google

Under omarbetningen av Magasin Macken så togs också beslutet att kasta ut Google en gång för alla.
Google Analytics ifrågasätts av allt fler och det är tveksam om tjänsten uppfyller kraven i GDPR så därför
har funktioner, tjänst och alla delar av Google Analytics med tillhörande tjänster plockats bort från Magasin
macken och Winterkrivts.com. 

På det personliga planet så har jag hittat tillbaka till flugfiskandet igen vilket betytt mer än jag kunnat ana.
Nu är den säsongen precis över och 2022 blev inget bra sportfiskeår med för höga temperaturer även i
strömmande vatten under lång period av säsongen. Oavsett det, jag fiskar igen, jag binder flugor igen och
jag finns ute vid en älv, under säsongen, flera gånger i veckan. Det är en ynnest och ett privilegium att
kunna ta sig till fantastiska vatten på mindre än en halvtimme (Kågeälven). 

Apple

Nu närmast kommer Apples keynote, den 7 september, då nya iPhone kommer att visas upp, sannolikt
tillsammans med AirPods Pro 2 tillsammans med iOS 16. I samband med så dammas ev gammal tradition
av - After Work med mStore/MacSupport vilket också ett ett tecken i tiden att vi går tillbaka till en mer
normal tillvaro även om vi nog aldrig kommer att gå tillbaka helt till hur vi levde våra liv före pandemin.

Under flera år så har vi sett Apples produktvisningar tillsammans med mStore, en av Sveriges största
Apple-återförsäljare. En tradition som vi tvingades att lägga ned under pandemiåren men nu när alla är
vaccinerade, Covid-19 inte utgör samma hot längre och med slopade restriktioner så är det dags att äta
gott, dricka gott, spela keynotebingo och se vad Apple har för planer framöver.

Keynote-bingo I sammanhanget är bingobrickor med en massa adjektiv som Apple alltid använder och där
dy kryssar av en bricka varje gång Tim Cook säger "fantastic", exceptionell" och alla de andra oren som
Apple brukar använda.
 
Vinsten är äran.
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Så, om inte alltför lång tid så kommer första avsnittet av Magasin Mackens podd (om den nu kommer att
heta det) och så går vi in i en mörkare, kallare årstid som innebär att då börjar hockeysäsongen - som
redan startat då detta skrivs. Jag kan vara utan kylan och mörkret men inte ishockeyn och det ena är
tydligen beroende av det andra så det är bara att härda ut. 

Med förhoppningen om att det inte ska dröja riktigt lika länge till nästa nyhetsbrev så - på återhörande!

Skellefteå 4 september - 2022

Mikael Winterkvist
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