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Så fungerar 
taltidningen
Att ta del av tidning-
en som syn skadad har 
aldrig varit enklare. 
Med hjälp av en sär-
skild mobiltelefon kan 
den synskadade få 
 lokaltidningen uppläst 
för sig. 

Taltidningar har funnits 
länge, och i mer än tio år 
har Anita Johansson, ord-
förande i Synskadades riks-
förbund för Vara, Essunga 
Grästorp, varit ute och lärt 
ut hur man  enkelt får till-
gång till de  lokala nyheter-
na i mobilen. 

– Jag åker ut till de syn-
skadade och lär dem hur alla 
knappar fungerar och hur 
man läser tidningen.

– Vi lånar ut telefoner, och 
då kan man ändra hastighet 
på talet och hur hög volym 
man vill ha.

Tekniken som används heter 
rats och står för radiodistri-
buerad talsyntes, en synte-
tisk röst läser upp artiklarna 
i mobilen. 

– Det som är så bra med 
detta är att du kan läsa var 
du än är, mobilen kan man 
ju ta med sig överallt, säger 
Anita Johansson.

En av alla som hon lärt ut tek-
niken till är Mats Lundgren 
från Stora  Levene. 

– Det är bra att kunna höra 
på det som händer lokalt, de 
stora händelserna hör jag 
på radion, och det är myck-

et lättare att lyssna, berät-
tar han. 

Taltidningen är främst till för 
syn skadade, men även andra 
med läsnedsättning kan pre-
numenera.

Anita hoppas att fler nu 
ska upptäcka möjligheten.

– Jag vet inte hur många 
det är som vet om att det 
finns här omkring, det vore 
bra om fler fick veta. Nu kan-
ske fler anhöriga till synska-
dade ser detta och på så vis 
kan det spridas vidare, säger 
hon och fortsätter:

– Även om man är synska-
dad ska man kunna få följa 
med vad som händer lokalt, 
säger hon. 
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Anita Johansson vill att fler ska bli medvetna om att man kan lyssna på tidningen i mobilen.
Inger Andersson, Mats Lundgren och Anita Johansson är alla glada över 
att kunna ta del av lokaltidningen. 
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Det är bra 
att kunna 
höra på det 
som händer 
lokalt.

Mats lundgren

 Att låta bli kostar 500 
kronor i böter och kan 
orsaka både irritation 
och olyckor. Ändå strun-
tar var fjärde trafikant i 
att använda blinkers.

– Skärpning, uppma-
nar Maria nordqvist på 
Sveriges motorcyklister, 
SMc.

Att ge tecken i trafiken är 
inte frivilligt, även om vissa 
verkar tro det. När medlem-
mar från Motormännen och 
SMC undersökte trafiken i 
tre- och fyrvägskorsningar 
på 15 orter blinkade 76 pro-
cent av förarna, medan 24 
procent svängde ändå. To-
talt rörde det sig om 12 000 
observationer.

– Folk blinkar inte av rent 
slarv. Beklagligt eftersom 
det kan leda till allvarliga 
olyckor, säger Maria Nord-
qvist som är politisk sekre-
terare på SMC.

Män blinkade i mindre 
utsträckning än kvinnorna. 
Det var också stora regiona-
la variationer där Helsing-
borg var bäst och Karlstad 
sämst.

i Jönköping har polisen under 
några år aktivt jobbat med 
att kontrollera blinkersan-
vändningen. Det har gett 
resultat.

– Vi kontrollerar regel-
bundet cirkulationsplatser 
där folk missar att blinka 
när de ska svänga ut ur ron-
dellen. Men det har blivit 
mycket bättre. När vi bör-
jade hann vi knappt med att 
stoppa alla. Nu är det någ-
ra stycken per gång, säger 
Rolf Högberg, trafikpolis i 
Jönköping.

De som inte blinkat får 
500 kronor i böter.

– De flesta erkänner di-
rekt, säger Rolf Högberg. 
(TT)

KArin OlAndEr

 

Var fjärde missar att blinka

geografiska skillnader i blinkning
andel fordon som inte blinkar vid sväng i korsning:
helsingborg  5 procent
Östersund  9 procent
norrköping  11 procent
Umeå  11 procent
Kalmar  13 procent
Jönköping  17 procent
Gotland  20 procent
Borlänge  21 procent
 

hässleholm  22 procent
malmö  23 procent
sundsvall  23 procent
stockholm  26 procent
Göteborg  29 procent
Falköping  46 procent
Karlstad  58 procent
Totalt:  24 procent
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Var fjärde trafikant struntar i att använda blinkers. Ett brott 
som kostar 500 kronor i böter och kan leda till olyckor.

göteborgs klyftor ska minska
 Klyftorna mellan olika grupper och mellan oli-
ka stadsdelar i Göteborg har nu blivit så stora att 
kommunen kraftsamlar för att minska dem. En 
200-sidig rapport presenterades på tisdagen med 
ett 30-tal förslag på hur man på sikt kan vända 
utvecklingen.

Kommunalrådet Marina Johansson (S), ordfö-
rande i Social resursnämnd, säger i ett pressmed-
delande att ”det här är vår högst prioriterade fråga 
just nu”.

Rapporten visar bland annat att 18 procent av de 
vuxna göteborgarna med kort utbildning upplever 
sig socialt isolerade jämfört med bara två procent 
av dem med lång utbildning. 36 procent av dem med 
kort utbildning saknar tillit till andra människor 
jämfört med 17 procent med lång utbildning. 60  
procent av barnhushållen i östra Bergsjön lever  
i ekonomisk utsatthet medan det bara är två procent 
i Björlanda.

Barnen, arbete och hälsofrämjande miljöer är 
områden som ska prioriteras framöver. (TT)

Ultraljud kan lösa myom
 En ny metod för att 
ta bort smärtsamma 
muskelknutor i livmo-
dern, så kallade myom, 
testas på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 
I stället för operation 
värms de bort med 
ultraljud.

Metoden, som är lindrigare för kvinnorna, har 
använts ett tiotal år i Europa, men testas nu för för-
sta gången i Sverige, rapporterar SR Ekot.

Inte alla kan behandlas med ultraljud. Myomen 
får inte vara för stora och bör ligga nära bukväggen 
säger professor Håkan Ahlström. (TT)

”Folk blinkar inte av rent slarv. 
Beklagligt eftersom det kan leda 

till allvarliga olyckor.
Maria nordqvist, sveriges motorcyklister

 Källa: motormännen och sveriges motorcyklisters 
 undersökning av 12 000 trafikanter. (TT)


