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April 2020 

BLÄNDAREN 

Hibiskusspegling 

Text och foto: Kerstin Andersson 
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Här kommer några bilder från den konstiga värld vi lever i just nu. 

Den 20 april var jag tvungen att ta bussen in till sta´n för att besöka optikern. Det blev en ny upple-

velse! 

Annars leker jag av och till med sådant, som finns runt omkring mig i lägenheten. Bl.a. vissna tulpa-

ner och blommande hibiskus. 

Var rädd om er. Håll avstånd, håll ut. En dag ses vi igen. Till dess  - ha det så bra som möjligt. 

 

Text och foto: Kerstin Andersson 
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 Sju dagar under 70+ karantänen 

På fb kom en utmaning: Sju dagar, sju foton, svartvitt, i din vardag. Inga förklaringar. Eftersom jag 

tillhör dem som skall hålla sig i karantän och därmed är något undersysselsatt så valde jag att gå 

med. Här är mina bilder från sju dagar i karantän. 

Dag 1 av 7 

Dag 2 av 7 
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Dag 3 av 7 

Dag 4 av 7 
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Dag 5 av 7 

Dag 6 av 7 
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Dag 7 av 7 

”Den åttonde dagen” 
En till bild som jag tog men som kändes lite för personlig för facebook. Men för 

fotoklubben kan den väl vara OK. Var 4:e vecka fyller jag på min dosett med 

mina hjärtmediciner mot kärlkramp.  

Alla bilder är tagna med och redigerade i iPhone.  

PS Bilen gick igenom besiktningen                                            Foto Leif Pettersson. 
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Kerstin har även en hel del Afrikabilder att visa. 

Örongam  

Flodhästar 

Gnu 
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Noshörningar 

Lejonunge 

Nyala bock 
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Giraff 

Bärplockande elefant 

Gepard med sitt byte (impala) 

Text och foto:  

Kerstin Andersson 
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Pär Leijonhufvud bidrar med lite bilder från friluftsliv i Östersunds närhet. 
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Allmän info 

 

 

Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två 

veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. 

Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd 

och felfri. 

Hyrtid en vecka. 
 

Bakgrundsstativ 

För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för 

att få hjälp. 

Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen. 

 
Utskrifter 

Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra 

med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även 

större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 

cm. All försäljning av utskrifter betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto 

35 96 64-0.  
Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Inter-

net. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och 

vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter 

och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter. 

 
Prislista 

Fotoutskrifter 

10 x 15 cm 6 kr/st 

A4 25 kr /st 

A3 50 kr/st 

A3+ 70 kr/st 

40 x 60 cm 120 kr/st 

60 x 90 cm 240 kr/st 

 

Kapaskiva förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad  80:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta) 

70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni 

10% rabatt 
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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson 
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson/vice ordförande 

 

 

 

Kicki Näsström 
 

Styrelse och kontaktpersoner 2019 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig och vice ordförande: 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

Tävlingsansvariga: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

  

 

Revisor: 
Ulla-Britt Johansson 070-3412077 

  

Revisorsuppleant: 
Susanne Andreasson 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
  

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 


