
Nettsteder
pr 29.11.2020

Norsk
Tom André Tveit





Nettsteder
pr 29.11.2020



Tom André Tveit

Nettsteder
pr 29.11.2020

1. utgave
Norsk

Tom André Tveit



© Tom André Tveit (Tom André Tveit), Askvoll, 2020. 

Tittel: Nettsteder pr 29.11.2020
Forfattere: Tom André Tveit
Redaktør: Tom André Tveit
Forlag: Tom André Tveit
Sted: Askvoll 
Utgitt: 2020 
Språk: Norsk
Utgave: 1. utgave 
Filformat: .pdf Størrelse: 210 mm · 297 mm (A4)
Sider: 65
ISBN: 978-82-692143-6-1

Kontaktopplysninger:
Tom André Tveit (Verda) 
Postboks 3440 Ytre
Sandviken
5815 Bergen post@itat.no 

Innspill:
Dersom det blir funnet noen feil, enten skrivefeil eller andre feil, eller noe som kan 
videreutvikle eller på annen måte forbedre lærebøkene, kan innspill sendes til følgende 
epostadresse: post@itat.no 

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller i strid med 
avtaler gjort med KOPINOR, interesseorgan for rettshaverer til åndsverk. Kopiering i 
strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes 
med bøter eller fengsel.



Forord

Om kvaliteten: I utgivelsen har ikke nettstedene den samme kvaliteten slik de fremstår på 
nettet - noen bilder kan være litt uklare og det kan forekomme en del uriktige plasseringer 
av innhold som eksempelvis at der er noe lenger avstand mellom ulike elementer som 
bilder eller lignende. Da jeg under innføring av utgivelsen ikke hadde noe alternativ lar 
jeg kvaliteten være slik den blir; det viktigste er uansett å kunne presentere nettstedene i 
en utgivelse først og fremst som en ebok da det er kjekt å ha disse tilgjengelig på en slik 
måte.

Om innholdet: Det er fra de gjeldene nettsteder som utgivelsen dekker tatt med et utvalg 
av sidene tilgjengelig på nett - noen nettsteder er mer helhetlig enn andre som kun kan 
være representert ved et mindre innhold.
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