Du som har svårt att läsa tryckta texter kan få dem
inlästa gratis. Det kan vara allt ifrån protokoll till
recept, läromedel eller poesi – allt du kan tänka dig.
Vi har tystnadsplikt och inläsningen är gratis för
privatpersoner och funktionshinderföreningar.
Myndigheter och företag kan beställa till en
avgift. Du får dina texter på CD eller som ljudfil.
Vill du veta mer eller lämna text för inläsning?
Hör av dig till Inläsningstjänst
telefon: 0611-80 000 (växel)
e-post: inlasningstjanst@rvn.se
Den här broschyren finns i punktskrift och på CD.
Du beställer den via Inläsningstjänst.
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Inläsningstjänst

GRATIS
TJÄNSTER!

För dig som har svårt att läsa tryckt
text erbjuder vi dessa tjänster:
Spotlight Taltidningen Västernorrland – taltidning i ljudform
Y-bladet – regionala nyheter på lätt svenska
Inläsningstjänst – för det just du behöver

www.rvn.se • www.taltidningenvasternorrland.se

Spotlight Taltidningen Västernorrland

Y-bladet med nyheter på lätt svenska

Spotlight är en taltidning speciellt utformad för dig
i Västernorrland som har en synskada, dyslexi eller
annat läshinder.

Y-bladet är en lättläst tidning
med enklare ord.
Den har korta nyheter från länet.

Taltidningen fokuserar på dina behov och din vardag
och lyfter det i intervjuer och beskrivande reportage.
Den är gratis och kommer ut en gång i veckan.
Prenumeration
Ring redaktionen 0611-80 000 (växel)
e-post: taltidningen@rvn.se

Y-bladet har svart text på gul bakgrund.
Den kommer ut varannan vecka.
Y-bladet går att få via e-post,
i svartskrift, punktskrift eller som CD.
Det går också att läsa och lyssna på Y-bladet
på webben www.ybladet.se

Du kan lyssna i olika format:
• Via taltidningenvasternorrland.se
• CD i audio- eller daisy-format
• Mobilappen TTVN play
• Via MTM:s kanal för upplästa dagstidningar
• Legimus via ditt bibliotek

Prenumeration
Hör av dig till Y-bladet
telefon: 0611-80 000 (växel)
e-post: ybladet@rvn.se

”Jag gillar Spotlight
skarpt. Den har bra
information och
mysiga reportage.”

”Ert härliga nyhetsblad
sprider värme, glädje
och kärlek i texterna.”
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Sara

