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Kalasrabatt i 
20 dagar!

Nu när vi fi rar 20 år vill vi ge dig en rejäl jubileumsrabatt under 20 dagar! 

Du får 20 % på marknadens bredaste utbud av garageportar och ytterdörrar. 

Självklart kan vi ta hand om installationen också! Kampanjperioden sträcker 

sig mellan den 13 april och 2 maj.  Läs mer på garageportexperten.se.

Varmt välkommen!

Per ”Nisse” Hammarberg med personal

20 dagar!20 dagar!
Extra

Lördagsöppet
i Uppsala

18/4, 25/4, 2/5
Kl. 10-14

Enköping
Åkerbygatan 7
Tel: 0171-207 07

Uppsala
Märstagatan 12
Tel: 018-12 25 00

Nya taltidningen får 
toppbetyg av läsarna
 När Sveagruppens led-
ning bestämde sig för att 
en taltidning skulle vara 
en viktig del av den nya 
digitala satsningen var 
väl inte alla helt säkra på 
att de blivande prenu-
meranterna skulle kunna 
hantera den nya tekni-
ken. Men redan efter en 
månad kan man konsta-
tera att taltidningen blivit 
en succé.

Gunnar Johansson växte 
upp på en bondgård men 
tröttnade på att plöja och 
tog ett jobb som kyrkvakt-
mästare i Flen. Han tycker 
att det är viktigt att hålla 
sig informerad om vad som 
händer i hembygden och 
har därför varit prenume-
rant på Sörmlandsbygden i 
många år.

Nu närmar han sig 85 år 
och har svårt att läsa någon 
tidning vid frukostbordet 

som förr i tiden. Men han 
håller sig informerad ändå 
– med hjälp av Sörmlands-
bygdens taltidning.

– Ja, den är verkligen en 
bra kompis, säger Gunnar 
med ett skratt. Tänk vad de 
kan åstadkomma med da-
gens teknik.

När Sveagruppen gick ut 
och informerade om den 
digitala satsning som bland 
annat omfattar en absolut 
toppmodern taltidning in-
såg Gunnar att det var en 
produkt för honom. Han 
hade redan en dagstidning 
som taltidning, så det var 
inga problem med att kom-
ma igång.

– Det är enkelt. Bara 
att sätta igång datorn och 
trycka på de rätta knap-
parna.

Och det är just det som 
är poängen med Sveagrup-
pens taltidningssystem. Det 

är enkelt att hantera – och 
det är roligt när man kom-
mer igång.

Det intygar även Ahle 
Wallén, som efter ett långt 
liv som jordbrukare i Jär-
låsa flyttade till en lägenhet 
i Storvreta och som med 
åren fick problem med att 
läsa den vanliga tidningen. 
Därför abonnerar han se-
dan en tid på Upplands Ny-
heters taltidning.

Men kan en 92-åring verkli-
gen komma ihåg vilka knap-
par man ska trycka på och 
vilka rattar man ska vrida 
på för att få ut det man vill 
av taltidningen?

Ja, Ahle Wallén intygar 
att det går alldeles utmärkt.

– Jag hade väl lite pro-
blem i början, men då fick 
jag jättebra hjälp av tidning-
ens expert. Nu hanterar jag 
det på egen hand, och jag 
kan till och med ställa om så 

att rösten som läser upp tex-
terna talar lite långsammare 
om jag vill det.

– Förresten, tillägger 
han, vet du om det går att få 
Jord & Skog som taltidning 

också? Jo, det går alldeles 
utmärkt.

Storvretabon Ahle Wallén, 92 år, uppskattar den nya taltidningen. foto: Ulf kriström

ulf kriStröm

Skrot & 
Metalluppköparen

 JÄRNSKROT!

Auktoriserad bilskrotare  
Lasse Östman 0706-962521
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Rensar upp lantbruk mm
Köper lastbilar, bussar och jordbruksredskap

KÖPER större partier 


