DIGITALT TRYCKERI
Vi erbjuder professionella trycksaker till riktigt låga priser och kan hjälpa dig hela vägen med
formgivning, tryckning och distribution. Det kan gälla nyhetsbrev, reklamblad, affischer och
pressmeddelanden men även print-on-demand böcker.

”Det har varit mycket värdefullt för mig att få hjälp med olika typer av
tr ycksaksprodukter. Det har varit allt från produktkataloger till säljblad och
affischer. Jag har alltid varit nöjd med resultatet och det känns helt enkelt bra
att kunna samla olika funktioner på ett och samma ställe. Processen blir enkel.”
LISA WIBOM, WIBOM BOOKS

ERIK AXELSSON är den
drivande kraften i vårt
interna tr yckeri som vi
kallar Hofors Digitaltr yck.
Han kom till oss som
hemvändare med många års
erfarenhet av avancerad
tr ycksaksframställning och
har goda kunskaper om det
mesta inom området.
7

”Under de 25 år jag jobbat med tr ycksaker har
produktionen gått från enorma upplagor mot kor tare
serier med mera nischat innehåll. Det passar oss
perfekt och vi har också en stor fördel av att vara
så kompletta med både grafiska tjänster, distribution
och systemutveckling i samma företag.”
ERIK AXELSSON

VISITKORT

INBJUDNINGSKORT

Med digitaltryck kan alla på ditt företag få visitkort till

Planerar du ett event för dina kunder? Vi trycker en

ett lågt styckepris!

inbjudande inbjudan på stilfullt papper!

FLYERS

AFFISCHER

Nå ut med ditt budskap med en enkel- eller

Förstärk ditt budskap i stort format! Vi printar dina

dubbelsidig flyer i vilket format du vill.

affischer och banners.

HÄFTE/KATALOG

FOLDER

Tryck upp en fin katalog med fyrkantsrygg och

Presentera ditt företag i en snygg

klammerhäftning. Du kan välja olika gramvikt

folder (med möjlighet att välja

på omslag och inlaga.

olika typer av vikningar, exempelvis
Z-falsning eller C-falsning).

KUVERT C4/C5

BOOKS-ON-DEMAND

Profilera dina brevutskick i fyrfärgstryck. Du kan också

Vi tr ycker små upplagor av din bok direkt på

få färdigadresserade kuvert från eget urval.

beställning till bra priser.
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Hansa har sänkts
I gryningen den 24 november 1944 förliste Gotlandsbolagets
passagerarfartyg Hansa i Östersjön på väg från Nynäshamn till
Visby. Med 84 dödsoffer som följd blev Hansas förlisning den
mest dramatiska händelse som för Sveriges del inträffade under
andra världskriget.

Men var det verkligen så? En stor del av utredningsmaterialet
hemligstämplades. I slutet av 1980-talet kunde materialet börja
släppas till offentlighet till följd av ändrad sekretesslagstiftning.
Därvid kom en helt ny bild att växa fram. En bild som pekade
mot att torpeden kanske inte alls skjutits av misstag utan att
ubåtschefen visste vad det var för fartyg han hade framför sig
och att han var fullt medveten om vad han gjorde då han
beordrade klart skepp ombord för torpedanfall.

Kära vän
TACK för att du vill dela
den här resan med mig.
Må ditt inre hav vila som
en spegel, och fyrarnas ljus
leda dig i ditt liv.

HANSA HAR SÄNKTS

Den utredning som gjordes visade att Hansa fallit offer för en
torped. Den officiella förklaringen blev att torpeden måste ha
skjutits av misstag eftersom inget motiv kunde finnas för att
sänka ett civilt passagerarfartyg under svensk flagg.

STAFFAN BERGLIND
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Uppgifter rörande det svenska passagerarfartyget Hansas
förlisning utanför Gotland den 24 november 1944
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***
En historia — skrivet med gammalt
bleknat bläck och den vackraste
handstil… En egendomlig spökhistoria.
Jag vet inte hur jag ska beskriva den.
Den är kusligt vidrig, fylld av så mycket
lidande… Nå, men en egendomlig
historia berättad i ett gammalt hus en
höstkväll ska väl vara kuslig?
Att en vålnad visar sig för en liten
pojke ger en historia en särskild
touche. Och om ETT barn har den
hemska effekten på historien att
skruven dras åt ytterligare ett varv,
vad säger ni då om två barn…?

UPPSALAS FRIA TEATER är en
friteatergrupp i Uppsala som gör stor
teater på en liten budget. Vi spelar
högkvalitativ teater för en bred publik
på vår hemmascen Köttinspektionen
samt på turné.
Ni hittar mer om oss på:

www.uppsalasfriateater.com
Vi stöds av:

***

Denna produktion
stöds även av:
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070-539 29 25

@artpetran
070-539 29 25
Petra Nord

@artpetran

ablick på Solberga
m en väsentlig del av

SOLBERGASKOLAN 100 ÅR

S TA F FA N B E R G L I N D

andling i samhället som
pet tonåring och barn som
e skaffa sig egna förebilder,
ik och egna föreställningar
gare hade den typen av
ern.

Skolan mitt i byn
S KO LA N M I T T I B Y N

jubileum. Av alla tusentals
r många burit Solberga
n som vuxen hamnat i
med om den förändring
genomleva då nya lagar
skolan byggdes hade barn
undra år senare hade
en nivå där Sverige räknas
m våra barn har lite av

STAFFAN BERGLIND

