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Hej!

Det här är det nionde digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vill du se tidigare månadsbrev hittar du dem på Örebro kommuns hemsida - Länk till tidigare månadsbrev
Vi skickar det till dig som har lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips,
inspiration och information som du kan ta del av digitalt. Vill du inte ha månadsbrevet - meddela oss så tas
din e-postadress bort från sändlistan. Känner du någon som vill få månadsbrevet? På Örebro kommuns
hemsida, via länken ovan, kan man fylla i sin e-post för att läggas till i sändlistan.
Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta. Behöver du digital hjälp så kan du höra av dig till oss,
kontaktuppgifter hittar du här nedanför.
Vi rekommenderar också att du vänder dig till den ideella föreningen
SeniorNet och blir medlem där. Det är en förening som leds av seniorer i
syfte att lära andra seniorer använda digital teknik.
Läs mer på hemsidan; SeniorNet Örebro

OM OSS

Frivillig och hälsofrämjande enheten

riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt

Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.
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TEMADAGAR

Denna månad: Punktskriftens dag, Släktforskningens dag och Elens dag

Punktskriftens dag 4 januari
Hur gör man om man ska använda internet när man är blind eller har synnedsättning?
Här hittar du några svar och tips:
Datorhjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Tekniken har gjort att synskadade kan ha tillgång både till e-mail, internet och mycket annat. Med hjälp av en
punktskriftsdisplay som kopplas till datorn kan man läsa vad som kommer upp på skärmen i punktskrift. Man
kan också få datorn att läsa upp med tal vad som står med hjälp av ett särskilt program. För den som ser lite
finns tillgång till förstorande program.
Hur uppfanns punktskriften?
Det var fransmannen Louis Braille (1809-1852) som utvecklade punktskriften. Hans ögon skadades så illa när
han var tre år att han blev blind. Louis Braille räknade ut att ett system som har sex punkter räcker till alla
bokstäver och skiljetecken. Efter att ha experimenterat några år lyckades han år 1825, endast 16 år gammal,
skapa det första användbara punktskriftssystemet för blinda i världen. Brailles genialt enkla idé visade sig
användbar i alla språk. 200 år senare fortsätter punktskriften att ge blinda och gravt synskadade möjlighet att
inhämta kunskap och att uttrycka sig i skrift.

Hur lär man sig punktskrift?
Barn lär sig läsa punktskrift i skolan
ungefär i samma takt som andra barn
lär sig läsa. Båda händernas
pekfingrar blir i de flesta fall
läsfingrar. Man har också stöd och
hjälp av de andra fingrarna för att
kunna hålla reda på och byta rad.
Människor som har blivit synskadade
i vuxen ålder kan också lära sig
punktskrift.
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Hur många läser punktskrift?
Det finns i dag cirka 1200 personer i Sverige som regelbundet använder punktskrift.
Källa: Synskadades Riksförbund
Så här gör man för att skriva punktskrift.
Att skriva punktskrift
Hur fungerar punktskrift?

Synskadades riksförbund håller kurser för att lära ut punktskrift
Det finns många anledningar att lära sig punktskrift. En liten stunds övning om dagen kan ge dig goda
kunskaper bara efter ett halvår. Nu är det snart dags igen för att anmäla sig till SRF:s populära nybörjarkurser.
Platsen för kurserna är Almåsa havshotell utanför Stockholm. Kursen startar på måndag vid lunch och
avslutas på torsdag efter lunch, följande fem tillfällen gäller för 2022:
21-24 mars eller
16-19 maj eller
12-15 september eller
14-17 november
Kontaktuppgifter och anmälan hittar du via länken:
Punktskriftskurser - Synskadades Riksförbund (srf.nu)
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Få texten på skärmen uppläst: Det finns olika sätt att få text på internet uppläst och det kan skilja sig åt
mellan olika webläsare. Här visas hur det fungerar i webläsaren Microsoft Edge där
uppläsningsfunktionen är inbyggd och startar när du trycker tangenterna: Ctrl + Shift + U
Det öppnas då en rad uppe i webläsaren där du kan stänga av läsningen eller pausa den genom att
trycka på krysset eller de två vertikala paus-strecken. Om du klickar på ”röstalternativ” kan du välja olika
röster och även med vilken hastighet de ska läsa. (se nedan för instruktionsbilder)

Få texten på skärmen större: Klicka på de tre prickarna i övre högra hörnet och välj sedan Zooma in +,
Zoom ut – eller helskärm. I fliken som kommer upp när du klickar på dessa tre prickar finns även ”Läs upp”.

Du kan även använda dig av tangentfunktioner för att förstora skärmen. Se tabellen nedan vilka tangenter
som gör vad och läs mer på länken som går till Microsofts supportsidor;
Hjälpmedelsfunktioner i Microsoft Edge
För att:
Zooma in 25%
Zooma ut 25%
Återställa zoomnivån till standard
Zooma in
Zooma ut
Växla mellan fullskärmsläge och avsluta
fullskärmsläge
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Det finns även något som heter Avancerad läsare och kan tex. förenkla sidorna till tydligare text. Man kan
ändra bakgrundsfärg, läslinjal, radavstånd och typsnitt för att det ska bli lättare att se.
Här ser du två instruktionsvideos:
Avancerad läsare i Teams - YouTube
Instruktionsfilm avancerad läsare Office 365 - YouTube

Släktforskningens dag 15 januari
”Släktforskning är väldigt populärt och
Riksarkivet har det mesta att erbjuda för
släktforskare - börja släktforska med
grundläggande råd från oss. ”
Så skriver Riksarkivet på sin hemsida; Riksarkivet
Sveriges Släktforskarförbund är det
sammanhållande organet för den svenska
släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga
uppgift är att ge stöd och service åt lokala
släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom
om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna
släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Sveriges Släktforskarförbund
driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok. I
Sveriges Släktforskarförbund kan inte enskilda personer bli medlemmar. Förbundets medlemmar är de
anslutna släktforskarföreningarna, lokala och regionala, som finns runt om i landet. Här hittar du till sidan
Rötter - Rötter - Sveriges Släktforskarförbund
Här är gratissidorna för släktforskaren
Här hittar du Örebros lokala förening - Örebro Släktforskare
ArkivDigital har utvecklat internettjänsten ArkivDigital online.
Med abonnemang får du tillgång till hela ArkivDigitals bildarkiv
via Internet. Bildarkivet består just nu av 90 181 702 digitala bilder
i färg på olika arkivhandlingar som kyrkböcker och
bouppteckningar. Ungefär 600 000 nya färgbilder läggs till varje
månad. Släktforskning på nätet med ArkivDigital online

Örebro kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förebyggande
Frivillig och hälsofrämjande enheten

orebro.se

Tulegatan 12, 703 54 Örebro
019-21 44 07
019-21 10 00 Servicecenter
seniorlotsar@orebro.se

NR. 9 • FRIVILLIG OCH HÄLSOFRÄMJANDE ENHETEN • JANUARI 2022

Elens dag 23 januari
Har du sett över ditt elavtal? Ska man ha fast eller rörligt pris? Vilket elhandelsbolag ska man välja?
Titta in på Energimarknadsbyråns hemsida så kanske frågetecknen kan rätas ut; Välja avtal och elkostnader
Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och
småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el,
gas och fjärrvärme. Huvudmännen för byrån är myndigheterna
Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten
samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.
De är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och
fjärrvärmemarknaderna. Byrån ska också fånga upp konsumentproblem
och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. De har löpande
kontakt med myndigheter och företag för att göra konsumenternas röster
hörda.
Jämför olika elavtal på Elpriskollen
Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen som har
regeringens uppdrag att övervaka marknaderna för el, naturgas och
fjärrvärme.
Elmarknaden
Det som idag kallas elmarknaden tillkom på 1990-talet då Sverige, Norge, Finland och Danmark fick en
avreglerad elmarknad. Priserna sätts på en särskild gemensam handelsplats, elbörsen Nord Pool.
Elbörsen Nord Pool

Foto: Marie Linnér/Scandinav, Åsa Siller
Kristensson/Scandinav, David Zandén/Scandinav,
Scandinav, Emma Eriksson/Scandinav
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