
 
 

 

Kommunikationscentret 
TV-Ishøj 

Lydavis for svagtseende i Ishøj! 
 

TV-Ishøj har gennem mange år produceret en ugentlig lydavis for de borgere 
der har vanskeligt ved at læse. TV-Ishøj`s lydavis har ikke tidligere været produ-
ceret udfra de retningslinier der er opsat af Dansk Blindebibliotek. Det gælder 
både teknisk som indholdsmæssigt.  
Dansk Blindesamfund, repræsenteret ved Konsulent Jan Diemer, Ishøj, har 
henvendt sig til Ishøj Kommune med et ønske om at indgå i samarbejde om 
produktion af en lydavis, der både teknisk og indholdsmæssigt imødeser de tek-
niske specifikationskrav og informationer der er gældende for den type lydavis 
der produceres under organisation af Dansk Blinde Bibliotek.  
 
TV-Ishøj vil uden problemer kunne indgå i et sådan samarbejde, da der i forve-
jen rådes over et komplet produktionsapparat, og et produktionsmiljø. 
 
Vi foreslår følgende model for produktion og distribution af lydavis i Ishøj, 
lavet af TV-Ishøj: 
- Der oprettes en redaktion i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Blin-

desamfunds lokal afd. i Ishøj. Redaktionen kan udvikle konceptet så det, for-
uden oplæsning af Ishøj stoffet i Sydkysten og vestegnen, også indeholder 
reportagestof fra lydsiden af TV-Ishøj programmer og byrådsmøder m.m. 

- Der tilknyttes en timehonoreret oplæser/redaktør, der i samarbejde med TV-
Ishøj`s journalister og tekniker danner et produktionsteam. 

- Der produceres løbende indslag til lydavisen. Disse indslag lægges på flere 
medier. 

1. Lægges løbende på en nyoprettet lydavis side på Kommunes hjemmeside. 
2. Sendes på TV-Ishøj. 
3. Kopieres til CD i Daisy formatet til ugentlig postforsendelse til 48 registrerede 

DBB medlemmer i Ishøj. 
4. CD kopi afleveres til Ishøj Bibliotek. 

 
Daisy er et indspilleformat til CD, der anvendes af Dansk Blinde Bibliotek. Daisy 
formatet gør det nemt, for brugeren, at navigerer rundt på CDèn.  
 
Med dette koncept vil vi tilgodese væsentlig flere svagtseende borgere end de 48 
der er registreret hos dansk Blindesamfund. 
 
Den løbende ekstra driftsøkonomi til produktion af en lydavis efter det beskrevne 
koncept  vil årligt være  Kr. 100.000,- som vil dække omkostninger til redaktion, op-
læsning, CD brænding og porto. 
 
Disse tal er baseret på 2007 tal fra Dansk Blinde Bibliotek.  
 
Vedhæftet relevant bilagsmateriale. 
 
Venlig hilsen 
Torben Höyer-Andersen 
Kommunikationschef 


