
8. november
Finansminister Siv Jensen 
legger fram tilleggspropo-
sisjonen til statsbudsjettet 
2014.

11. november
Fagforbundet åpner sitt 3. 
ordinære landsmøte som 
avsluttes 15. november. Ny 
leder velges tirsdag 12. no-
vember; Oslo.
FNs klimakonvensjon sam-
les, Warsawa.
LO med konferanse om lav-
temperaturasfalt; Oslo.

12. november
Tillitsvalgte i europeiske samar-
beidsutvalg møtes til LO-konferan-
se; Sørmarka.
Terrortrussel fra ytre høyre, er tema 
for FFI-forum; Oslo.

13. november
Endringer i den nordiske arbeids-
livsmodellen, avslutningskonferan-
se i Fafo-regi; Oslo.
STAMI presenterer ny rapport om ar-
beidsmiljøet i bygg og anlegg; Oslo.
Kultur, demokrati og medborger-
skap er tema for Kulturrådets års-
konferanse; Bergen.

17. november
Chile velger president.

19. november
LO Stats tradisjonsrike tredagers 
kartellkonferanse; Gol.

21. november
Nasjonal IA-konferanse markerer 
avslutningen på avtaleperioden 
for IA-avtalen; Oslo.
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edia.noStrømsjokket
Mange Iphone-brukere har fått 
seg strømsjokk etter at de instal-
lerte det nye operativsystemet 
iOS 7. Mens telefonen tidlige-
re hadde tilstrekkelig strøm i ett 
døgn, var den plutselig tom for 
strøm til lunsj.

Det som skjer er ikke noe annet 
enn det som skjer hjemme. Hvis 
du har på mer lys og flere varme-
ovner, bruker du mer strøm. For-
skjellen på hjemmet og mobilen 
er at hjemmet alltid er tilknyttet 
strømnettet. I en mobil bærer du 
strømmen med deg i batteriet.

Problemet med smarttelefoner, 
både Iphone, Android og Win-
dows-telefoner, er at en ikke alltid 
er klar over hva som står på. En tur 
til telefonbutikken og en samtale 
med en mobilnerd kan gi deg gode 
strømsparingsråd. Her er noen av 
rådene:

Hvis du ikke skal bruke en kart-
funksjon, er det ikke nødven-
dig med GPS. Slå av GPSen eller 
stedstjenester som det heter i mo-
bilverden.

Neste LO-Aktuelt kommer 22. november.

18|2013 LO-AKTUELT 71

Hvis du ikke skal bruke net-
tet, sparer du strøm ved å slå 
av Wifi altså det trådløse bred-
båndet. Det raskeste mobil-
nettet heter 4G. Det er ikke ut-
bygd over hele landet. Hvis du 
er i den delen av landet hvor 
4G ikke er utbygd, vil du bru-
ke unødig strøm på å søke et-
ter 4G-nettet. Slå det av.

Bluetooth eller Blåtann som  
det heter på norsk, er be-
tegnelsen på en kabelfri for-
bindelse gjerne brukt i ulike 
handsfriløsninger.

Blåtann er oppkalt etter 
den danske kongen Harald 
Blåtann, sønn av Gorm den 
gamle, han ble født rundt 930 
og var aktiv med å spre kris-
tendommen i Norden. 

Bluetooth-symbolet skal 
være bygd opp av runene H og 
B etter Harald Blåtann. Hvis 
Harald Blåtanns runer lyser i 
displayet, har du skrudd på en 
strømtyv. Med mindre du bru-
ker handsfri, kan den slås av. 

Andre strømtyver er uli-
ke funksjoner for automa-
tisk oppdatering av telefo-
nens programvare. Varslings-
tjenester trekker også strøm. 
Sterkt skjermlys tømmer også 
batteriet. 

De fleste mobiltelefoner har 
også egne strømsparingsinn-
stillinger.  a
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