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Denna website är ett levande litterärt verk. Svenskt lagstiftning gäller på denna website. Upphovsrätten 

för siten tillhör DotLive Global AB, om inget annat anges. Bilder, där inget anges är från Pixabay.com. 

Upphovsrätten för design, yrkesverksamma, privatpersoner, varumärken, företagsnamn o.s.v. från 

andra designers, upphovsrättsägare, ägare, skapare o.s.v. tillhör de respektive ägarna. Ev. synpunkter på 

innehåll på websiten kan kommenteras i e-post-formuläret. Vi respekterar dina åsikter. Ibland kan 

tryckfel inträffa, vi förbehåller oss rätten att korrigera när något blivit fel.  

 

Alla bilder som producerats av DotLive eller DotLive Global AB, logos osv. är  licensierade till DotLive(R) 

och DotLive Global AB och all annan användning är tillika: Illegal. Du kan åtalas, om du bryter mot 

licensavtalet för denna websida och allt dess innehåll, du accepterar genom besök på hemsida dessa 

licensvillkor automatiskt. Dessa villkor gäller på samtliga våra webbsidor på Internet(nätet).  

 

 

This site is a living literature piece online. Swedish law applies to this website. Copyright belongs to 

DotLive Global AB, if nothing else is said, viewed or written. Images, where no one is mentioned (or 

there is no info in the images) are from Pixabay.com. Copyright of designs from others, such as 

trademarks, names, company names and products, belong to their owners or creators. Any opinions to 

the content on this website can be communicated with the e-mail-form on this page. We respect your 

opinions. Sometimes things can have been published with the wrong content, we therefor wanna be 

able to correct any errors made.  

 

All DotLive produced images, logos and such are licensed to DotLive(R) and DotLive Global AB and all 

other usage is simply stated: Illegal. You may be prosecuted if you violate that license term, that you 

automatically accept when entering any of our DotLive and DotLive Global Websites (Web sites) all over 

the cyberworld(Internet).  
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