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Hulterströms Nyheter är en publikation
från Hulterstrom Media.
HN utkommer sporadiskt och distribueras
elektroniskt eller med snigelpost till alla,
som inte lyckats hemlighålla sin adress.
Prenumerationer rekommenderas ej, men
insändare är hjärtligt välkomna att lämna
bidrag till HN. Även annonsärenden och
kundtjänst nås på adressen:
skrivsnyggt@hulterstrom.se
HN önskar sina läsare en trevlig lässtund!

ANNONS

SVERIGE

Hundens år 2006

En scout är ALLTID REDO

Anlita alltid scouter från
Sollentuna Södra Scoutkår

IS
YA V
N BE
D
IL

B

NR 1 (7/1 - 31/12 2006)

59:00 inkl mums.
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Det stora blå

torrare än gurka

PLUS
Österrike:
FULL fart i pisten
Västkustens pärlor
Finland har allt
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Page 4

Med basläger i Kirchberg drog våra modiga
reportrar ut på spaning efter de berömda
störtloppsstupen vid Hahnenkamm, de bästa
Jägerteet och den godaste Nudelsuppen.
Målet var att komma närmast himlen på alla
sätt, samt att på roligaste sätt överföra
lägesenergi till rörelsedito.
Glömd var den långa bussresan från Sverige,
mycket tack vare fulkaffet och den spontant
utbringade allsången vid synen av Alperna
(Känd melodi, texten börjar med ‘The hills
are alive...’). Hotellet fick godkänt och manskapets utrustning spriddes snabbt ut över
hela den tillgängliga ytan för att markera
revir.
Våra reportrar är alltid redo, dock har de
vissa svårigheter med morgnar. Svårast är att
hinna till hotellfrukosten innan den stänger.
Detta trots att teamet tar sitt jobb på yttersta allvar och hoppar helt över det så kallade
nattsuddet. Enligt våra medresenärer är
nattsudd en mycket populär aktivitet bland
tillresta turister och kan ge många glada minnen - eller inga alls. Men, då synbarheten

riskerar att bli i det
närmaste noll i samband
med att ögonlocken åker
ner, är det säkrast
att se till att befinna
sig strax ovanför kudden
när detta sker.

På dagtid och även en del kvällar sågs HN:s
reportrar testa de olika backarna under glada
tjut, från Zweitausender till den avlägsnaste
lilla bybacke med rodelbana.

www.hulterstrom.se

VAD HÄNDE SEDAN? Följ med HN:s reportrar på
skidresa och se fler bilder på vår hemsida. Klicka in på

för att åstadkomma okokta frukostägg.
De många och trivsamma alphyddorna
återfinns vid varje pist med självaktning och
serverar (förutom Nudelsuppe) stora fruktiga
pilsner och Semmelknödeln.

ÖSTERRIKE, en federativ republik med 8.1 miljoner invånare, 1.36 barn per kvinna, varav
18% tillverkade på höjd över 2000m. Befolkningen är till 73.6% katoliker, resten är muslimer,
protestanter & new age-anhängare. Odlingsbar yta: 17 %, skidåkningsbar yta: resten.
Högsta berget är Grossglockner 3798 m, lägst är Neusiedler See på 115 m. Förväntad livslängd
för herrar 76 år, damer 82 och offpist-åkare 28. Läskunnigheten är 98 %.

Österrikare är ett gemytligt släkte. De pratar
en lokal variant av tyska språket, där ett
otränat öra endast kan skilja några av de vanligast förekommande orden, t.ex. Bier, bitte,
schwartze Abfahrt, Schnitzel, Leberknödel
und Würzchen.
En österrikare kan endast bringas på dåligt
humör om du försöker manövrera hennes
äggkokare, en österrikisk specialkonstruktion
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Turkiet

Citatet
Turkiet är ett stort land där
man kan äta korv.
- Axel Hulterström
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Turkiet FAKTARUTA
Saltvatten består till 95% av vatten.
Gurka innehåller 96% vatten.
Vattentemperatur: Fetjebukten, juli....+28 oC.
Kuusijärvi, Helsingfors, januari....+1 oC.
Båda går bra att bada i.
Frukost ombord M/S Holiday V:
Oliver, bröd, fetaost, honung, te & kaffe.
Turkisk yoghurt med honung förlänger
livet, om det serveras till en hungrig turist.
Turkisk Raki är lika vidrigt
som grekisk Ouzo.
Barn mår bra av fyra timmars daglig blötläggning.
4 S för en lyckad semester:
Simma - Spela - Sola - Skåla

Turkiets högsta punkt är Ararat, 5166 m.
M/S Holiday V är byggd enligt båtmodell som hittats
på toppen av detta berg.
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HN 2006 * Specialreportage Helsingfors

I hufvudstadsregionen har man inga problem
att få dagarna att gå. Fiskelyckan t.ex. är det
inget fel på, fångster på uppemot 40.000 firrar är vanliga om man har de rätta redskapen. Till veteranens vardag hör också att
ömt vårda sina antika bilar, ta hand om sin
vackra unga hustru samt den ständiga kampen
att försöka läsa fler tidningar än vad som
ramlar in genom brevinkastet. Då det är vanligt med våldgästande yngre släktingar, får
familjefar även räkna med en större insats för
underhåll av hushållet.

Hur är det då att vara pensionär i Finland? Vi
byter några ord med den framstående golfaren Olli Sarlin, nybliven andelsägare i den
exklusiva nybyggda golfbanan strax bortom
Vihti.

På Tekniska Högskolan lyckades vi få byta ett
par ord med den sympatiska datasäkerhetschefen Kristel Sarlin. Hon anser att
Finland är ett mycket bra land att leva i,
förutsatt att man kan fly snögloppet till varmare breddgrader vid behov eller då lusten
faller på. Speciellt uppskattar hon det finska
flygbolaget Finnairs bagagepolicy, som tillåter
passagerare med vackert leende att medföra
upp till 50 kg kamerautrustning som handbagage.

Finland, Finland, Finland .
FINLAND, ett mytomspunnet exotiskt land
som fascinerar. Med bara en timmes flygresa
från Stockholm förflyttas du till en annan kultur, där du kan känna dig helt normal om du
åker inlines till jobbet eller tar ett dopp i
närmsta vattendrag en decemberkväll. Följ
med vår reporter på en spännande resa.

Nya flugan: figursågad is till groggen
Vårt första nedslag i den finska verkligheten
gör vi hos ett företag, som redan funnits på
marknaden en tid och har börjat synas alltmer i den finska IT-världen. Företaget heter
FinDeltaco, har sitt kontor en liten bit utanför Helsingfors centrum och är den nya stjärnan i distributionsbranschen. FinDeltaco
förknippas sedan en tid tillbaka med trevlig
personal, god service och otroligt snabba
leveranser. FinDeltacos VD Tiina Sarlin spår
fortsatt ökad omsättning och glada kunder.

Ett piano flyttade hem till oss.
En fredagseftermiddag slog grabbarna vad om
vem som kan lyfta ett piano längsta sträckan.
Berra vann! Han lyfte pianot upp för trappan
och ända in i vardagsrummet, nästan ensam.
Efter att ha släpat ut det från lägenheten där
det stod innan, förstås. Viss ryggvärk rapporterades följande dag, men vi är tacksamma för pianot.

HN 2006 * Resereportage Halland

Väl tillbaka i baslägret hägrar den traditionella tex-mex-kvällen med Tapas, Tequila och
Trevliga kusiner. En speciell mexicansk läckerhet är anka i chokladsås. Chokladen till denna
rätt måste vara av absolut bästa kvalitet.
Karl-Axel visar här årets vinnare i chokladprovningen, schweiziska Alprose.

Men om det bara fortsätter att regna då, och
man dessutom har de där åkkupongerna till
Liseberg fortfarande kvar? Inget problem för
en scout med riktiga regnkläder.
Ingen hör dig skrika i Balder, speciellt inte
åttonde gången du åker samma eftermiddag.
I FlumeRiden räcker ett varv för att bli blöt,
men varför chansa? Ta tre. Inga köer idag!
Endast den
oväntade
frånvaron av
lyckohjulet,
där vi traditionellt vinner
en Pim-Pimmugg, kunde
få oss att
tappa fattningen och av
misstag ramla
ut genom
södra grinden.

gjort sommaren 2006. Vi gratulerar till klubbhandicappet och ser fram emot tuffa familjeturneringar på Marks GK.

Västkustsommar

HALLAND, Bua
Med ett schysst vattenfast kamerahus kan
man slå maneterna med häpnad. Med samma
kamerahus kan man även dokumentera andra,
mera vänligt sinnade organismer. Är vattnet
dessutom lagom varmt, kan det hela resultera
i en ganska angenäm upplevelse.

Vad gör man helst när ett helt sommarlov ligger orörd och löftesrik framför en, midsommarstången svajar i sjöbrisen och cykelvagnen
har punktering? Svaret är lika självklart som
Tiger Woods utslag: dunka på!

Först måste dock banan prepareras. Varje
grässtrå skall kammas rätt och hållas kort.
Mellan varven provsvingar man. Med
ihärdighet och många blöta gryningsrundor
kan man till slut komma ut som golfare, som
till exempel unge herr Axel Hulterström har

