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Nu har vi

REA
Välkommen att fynda

märkeskläder.
Dam & Herr

Välj bland märken
för henne:

Esprit, Culture, Isay,
ZeZe m.fl.

för honom:
Esprit, Park Lane,
Blend, Storm m.fl.

0512-500 77 Nossebro

För Anita är ingenting omöjligt
Hon sänder radiopro-
gram, mejlar och skick-
ar bilder, intervjuar och 
redigerar musik och upp-
daterar sin egen hem-
sida. 

För Anita Johansson, 
53 år, synskadad sedan 
tidig barndom, är ingen-
ting omöjligt. 

Det var efter att under någ
ra år ha arbetat som läkar
sekreterare vid vårdcentra
len i Nossebro som Anita 
sadlade om. 

Hon utbildade sig till ra
diojournalist och ljudredi
gerare och startade år 1994 
Radio syn som ligger inom 
närradiostationen Radio 
Vara på 87,8 megahertz. Sta
tionen finns numera också 
på weben, något som möj
liggör lyssning även utanför 
Vara med omnejd.

– Jag har en halvtimmas 
sändningstid varje torsdags
kväll, berättar Anita, som 
också hinner med att ar
beta som ordförande i SRF, 
Synskadades 4iksförbund i 
VaraEssungaGrästorp. Un
der 25 år var hon förening
ens sekreterare innan hon i 
fjol gick in som ordförande.

Stationen bjuder på intervju
er, småprat och musik. En 
lång rad kändisar har grillats 
av Anita i radioprogrammet.

Radio syn producerar hon 
i egen studio hemma i villan 
i Nossebro. 

– Jag redigerar och gör allt 
färdigt och sedan mejlas fi
len via en ftpserver över till 
Vara för sändning. Det spa
rar mycket resor för mig och 
Sigvard (maken), som också 
är fotograf.

Från hemstudion driver 
hon även sin hemsida för 
radioprogrammet. Den är 
ett viktigt komplement till 
radiokanalen eftersom alla 
program också finns inlag
da där och kan lyssnas på i 
efterhand.

För att som synskadad 
kunna klara allt själv har 
Anita gått en särskild ut
bildning.  Hon sköter alla 
kommandon till datorn 
via tangentbordet och en 
punktskriftsbräda. De olika 

tangenter hon trycker på 
och kommandon hon ger 
hör hon genom talsyntes. 

De inbördes lägena mel
lan alla de cirka hundra 
tangenterna kan hon utan
till, liksom de hundra skjut
reglagen och knapparna på 
mixerbordet för intervjuer.

Att lära sig det tog en del 
tid. Men Anita hade bestämt 
sig:

– Jag ska klara det här 
själv, säger hon.

Mejl läser talsyntesen upp 
och genom en mängd kort
kommandon på tangentbor
det kan hon jobba snabbt 
och effektivt. Utan att se.

– Jag har flera hundra 

kortkommandon i huvudet.
– Bara i undantagsfall 

måste jag låna seende ögon, 
om exempelvis något tek
niskt fel uppstår. Men nor
malt behöver jag ingen hjälp.

Familjen lägger in bilder 
på hemsidan, men när väl 
bilden är döpt sköter hon 
allt själv. Talsyntesen läser 
inte bara mejlen, den hjäl
per henne också att hitta 
den bild hon söker.

Dagens enorma medie
brus är något även Anita 
känner av.

– Ja, marknadsföringen är 
väl det som är svårast. Men 
jag har 130 vänner på radi
ons facebooksida och jag vet 
att bland mina lyssnare finns 
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Anita kan utantill det inbördes läget mellan de flera hundra tangenter, knappar och reglage som hon hanterar dator och mixerbord med. Genom den  
artificiella rösten i talsyntesen hör hon att hon gjort rätt.

200
intervjuer har Anita gjort 
hittills. ofta avslutar hon 
samtalen med att sjunga en 
snutt tillsammans med sina 
intervjuoffer. Anita är nämli-
gen också en duktig sånger-
ska och musiker.

Här är några hon haft som 
gäst i intervjusoffan:  roger 
Pontare, sonja Aldén, Lasse 
stefanz, ronny eriksson, Lill-
Babs, sanna nielsen, Lena 
Leissner, stefan Quinth, 
sven-erik Magnusson, Lalla 
Hansson och Little Gerhard. 

Många strängar 
på sin lyra
Anita arbetar även som 
regioninformatör och be-
söker bland annat skolor 
och visar hjälpmedel och 
låter elever testa de olika 
hjälpmedel som underlät-
tar synskadades vardag.

Hon spelar vidare synth 
och sjunger i kyrkor och 
är en av ledarna i en 
sångcirkel på Kerstinsås.

nyligen spelade hon in 
en egen cd. Hon lär syn-
skadade att läsa bland 
annat nLT via rats-syste-
met, ett talande program 
i mobilen.

WEBB-TV 
Följ Anita jobba 
på nlt.se 1

Anita Johansson på uppdrag.

Det blev mycket musik 
och sång när Nossebro 
missionskyrka inbjöd 
till juldagsgudstjänst. 
Sedan flera år är det  
tradition att pastor Ann-
Marie och Sören Hag-
lund, Alingsås, som tidi-
gare tjänstgjort i kyrkan, 
medverkar i gudstjäns-
ten.

AnnMarie sjöng flera av de 
kända julmelodierna och 
psalmerna till eget pianock
ompanjemang tillsammans 
med maken på fiol.

Sedan AnnMarie läst ju
levangeliet sjöngs unisont 
Stilla Natt. 

Predikan inledde Ann
Marie att jämföra juldagen 
med födelsedagskalas.

– Jesus är ju julens huvud
person, men många andra är 
också viktiga. Även du och 
jag, sa Haglund.

Hon berörde den tidiga 
historiska bakgrunden till 
Frälsarens ankomst och 
nämnde de profetior som i 
gamla testamentet förebå
dar Jesu ankomst.

– Guds räddningsplan för 
världen förutsades med or
den ”Det folk som vandrar 
i mörkret skall se ett stort 
ljus”. Vi kan inte fullt ut för
stå – men förundras över 
hur Gud lät Jesus födas till 
jorden, sa AnnMarie.

Församlingens ordföran
de Ruth Jonsson ledde guds
tjänsten och tackade med
verkande och besökare. 
Cecilia Hermansson, Troll
hättan, bördig från Nosse
bro, ackompanjerade i de 
unisona sångerna. 

Efteråt följde juldagskaffe 
i kyrkans lokaler.

BörJE ANDErSSoN

Stämningsfullt i missionskyrkan
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Ann-Marie och Sören Haglund sjöng och spelade i juldags-
gudstjänsten i Nossebro missionskyrka.

” Jesus är 
ju julens 

huvudperson, 
men du och jag är 
också viktiga.

Ann-Marie Haglund


