
Blandade notiser från Din materialleverantör

Kinn.com är inget färdigt företag. Vi känner oss uppskat-
tade för våra produkter och vår tillgänglighet, men vill natur-
ligtvis gå vidare och utveckla webbutiken. Jag har nästan 
börjat misströsta om den nya tekniken för Kinn.com, men 
chefen håller faktiskt på att lasta över artikellistor, varu-
beskrivningar och information till den nya hemsidan. Lite 
spattigt och smånervöst. Så, efter sedvanliga förseningar 
kommer den nog upp snart i alla fall. 

Hur vill Du ha Kinn.com?
Företaget är inte bara en webbutik! Viktigast är sortimentet och 
servicen, bra produkter som även ska kunna hanteras av ama-
törer som jag och leveranser så fort som Posten hinner med. 
Men därmed slår vi oss inte till ro. Kom gärna med synpunkter!
Vi får ofta tips på produkter som hittats på ”nätet”. Vi tar glatt 
emot såna. Många produkter presenteras på amerikanska sajter 
och de är alltid svårare och kostsammare att ta hit - med frakter, 
tull och olika regelverk. Inom Europa är mycket enklare. Sen vill 
vi ju gärna bli av med partierna också, så det måste visa sig 
vara flera som önskar samma sak. 
Fortsätt i alla fall att komma med produktförslag och andra syn-
punkter på Kinn.com – för man kan ju nästan säga att det är din 
butik också (– fast mest chefens förstås). 

För ”Bulletinens” vidkommande skulle jag, som ödmjuk redak-
tör, bli glad för fler rapporter och bilder på vad det blir av våra 
produkter. Skicka mig bilder! Du bestämmer förstås själv hur du 
vill bli publicerad. Vänd dig med förtroende till ”Redaktionen”!

DEFINITIVT
HÖST!

Nu är det
innejobb som

gäller!
Ladda upp i

förråden så att du
klarar vintern!

En doldis.
Syntetiskt trä, en slags 
2-komponentsdeg som 
inte liknar sin ”illustration” 
på hemsidan. Den är helt 
vit. (Jag ska byta ut bilden 
när jag får lite tid över. 
Mina egna associationer 
sparar jag för mig själv). 
Den här pastan ska 
knådas ihop av lika delar A och B. Efter 3-4 timmar har den 
härdat till att bli hårt som trä. Vikten ligger närmast balsaträ. 
Modellflygare och dockmakare borde vara intresserade.

Vikt eller volym?
De flesta av våra flerkomponentsprodukter ska egentligen vägas 
för att proportionerna ska bli helt riktiga. Ofta kommer man nära 
ändå och det fungerar. Alla (jag t.ex.) har inte ens en bra våg, 
så det vore väl något för Kinn.com att ta hem, chefen? 
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Och... Kors i taket! Chefen har beställt alabaster! Den tju-
siga, sägenomspunna stenen. Något hårdare än täljsten men 
ändå lättsnidad. Tror jag. Det återstår att få bossen att tilldela 
mig (minst) en bit att prova. Alabaster har jag önskat mig länge 
men inte fått tag på – i lagom stycken. ”Jö sui tre örö!”

Chefen med favoritgesten som 
betyder: ”Inte nu, jag har inte 
tid!” (för löneförhandling t. ex.)


