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NÖDINGE. Minst 375 
000 personer i Västra 
Götaland har svårt att 
läsa och förstå inne-
hållet i en dagstidning 
eller bok på grund av 
olika typer av läshinder.

Men hjälpmedel finns, 
till exempel genom 
tjänsten Daisy Direkt. 

Nu kan man enkelt 
ladda ned talböcker till 
sin egen hemdator eller 
mp3-spelare. 

Det finns hela 85 000 titlar att 
välja bland i bibliotekets digi-
tala katalog. Tjänsten är helt 
ny och biblioteken i Västra 
Götaland är först i Sverige 
med att erbjuda den. Det kan 
vara ett stort problem att inte 
vara delaktig, för att man inte 
kan ta del av dagstidningar 
eller böcker. Men det finns 
andra sätt att läsa för perso-
ner med olika läshinder, till 
exempel genom att lyssna på 
talböcker. Talböcker riktar 
sig till personer som har läs- 
och skrivsvårigheter, dyslexi, 
synskada, koncentrationssvå-
righeter, psykisk ohälsa eller 
andra skäl som gör att man 
inte kan läsa en vanlig bok.

– På Ale bibliotek hade vi 
över 2500 utlån av talböcker 
på Daisy-skiva förra året, 
säger Hanna Antelid, bib-
liotekarie på Ale bibliotek. 

Nu har det kommit ett 
nytt alternativ till att låna 
ut talböcker på skiva. Daisy 

Direkt är en gratistjänst som 
ger möjlighet till nedladd-
ning av talböcker hemifrån, 
hela dygnet. Tjänsten finns 
tillgänglig via biblioteken i 
Västra Götaland.

– Ale bibliotek erbjuder 
naturligtvis också denna 
tjänst, säger Hanna Ante-
lid, som sedan årsskiftet har 

registrerat en handfull Daisy 
Direkt-låntagare.

Daisy Direkt ger lånta-
garen rätt att ladda ner tal-
böcker hemifrån, på valfritt 
sätt till mp3-spelaren, mobil-
telefonen eller datorn. Daisy 
Direkt ger stor frihet att 
när som helst ladda ned de 
böcker man är intresserad av 

att läsa. Talböckerna laddas 
ned direkt från Talboks- och 
punktskriftsbibliotekets, 
TPBs digitala katalog. 

– Den som vill ladda ner 
talböcker kontaktar Ale bib-
liotek och får då en egen 
inloggning till TPBs katalog. 
För att snabbt komma igång 
med nedladdningen ger 

personalen en kort genom-
gång av hur man går tillväga, 
avslutar Hanna Antelid.

Nytt alternativ till att låna ut talböcker på skiva
– Daisy Direkt en suverän gratistjänst– Daisy Direkt en suverän gratistjänst
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Hanna Antelid, bibliotekarie på Ale bibliotek, ser många fördelar med den nya gratistjänsten Daisy Direkt.

ALAFORS. Den 
senaste tiden har 
Älvängen utsatts 
för återkommande 
strömavbrott.

Drygt 200 hushåll 
har berörts vid dessa 
tillfällen.

– Det är en entre-
prenör i området som 
gräver av våra kablar. 
Vi är lika frustrerade 
som våra kunder, 
säger Tomas Olsson, 
på Ale Elförening.
Strömavbrott i Älvängen 
har blivit en tråkig följetång. 
Oaktsamhet hos en av de 
entreprenörer som jobbar 
med den nya infrastrukturen 
har inneburit flera störningar 
på kort tid.

– Senast var i torsdags då 
berörda kunder blev utan 
ström i cirka en timme. Återi-
gen var det en av våra högspän-
ningskablar som grävdes av.

Eftersom Ale Elfören-
ing verkar lokalt brukar man 
snabbt kunna åtgärda felet, 
lite beroende på när avbrot-
tet sker.

– Nu hade alla gått hem 
för dagen, så det blev jour-
gruppen som fick rycka ut, 
förklarar Tomas.

– Det är tråkigt och jag 
kan inte garantera att detta 
var sista gången. Vi har dock 
pratat med entreprenören och 
förhoppningsvis är de lite mer 
aktsamma i fortsättningen, 
avslutar Tomas Olsson.

JONAS ANDERSSON

Återkommande 
elavbrott
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– inte bara ett besök – en upplevelse.

Kom och besök 
vår ”nya” butik 
med masor av 
trädgårdsnytt 
och nyheter i 

presentbutiken!

PASSA PÅ 

SUPER PRICE

MISSA INTE 
VÅR STORA 
PRESENT-

BUTIK!


