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SnabelSnabelSnabelSnabel----

PostenPostenPostenPosten    
     Nummer 1  2005     Nummer 1  2005     Nummer 1  2005     Nummer 1  2005    

 

Första numret av tidningen  
av och för arbetstagare inom  

Daglig Verksamhet 
 

Bidrag i detta nummer från arbets-
tagarna i gruppen Snabel-@ 

 
Magnus om Elvis 
Mattias om TV-spel 
Tävling med mera 
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Detta är det första numret av vår tidning Snabel-posten. 
Namnet kommer från vår grupp Snabel-a. 
 
Bidrag i detta nummer kommer från oss som arbetar i 
gruppen. Dessutom medverkar gästskrivare Charlie  
Moberg från OrdBild 
I framtiden har vi tänkt att alla som arbetar inom Daglig 
Verksamhet ska kunna lämna bidrag till tidningen. 
Det kan vara artiklar, dikter, berättelser, målningar,  
foton m m. 
Det vill säga allt som kan tryckas. 
 
Hur ofta den ska komma ut har vi inte bestämt ännu. Det 
får ta den tid det tar. 
Den kommer till att börja med att delas ut i alla grupper 
inom Daglig Verksamhet. 
 
Mycket nöje med detta första nummer! 
Och välkommen att lämna ditt eget bidrag till kommande 
nummer. 

Redaktion:               Snabel-a  
                                Samaritergränd 3 A 
                                753 19 Uppsala 
                                727 40 03 
                                snabel-a@uppsala.se 
Ansvarig utgivare:  Mari Hålén 
                               Åmynningens DV 
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Vi arbetar på Snabel-a 

just nu 

  Magnus                                     

Mattias 
Åsa 

                          Innehåll 

 

• Elvis………………..sidan 4 –7 

• TV-spelsmässa…….sidan 8—9 

• Strömming………...sidan 10 

• Bärsmoothie………sidan 11 

• Tävling…………….sidan 12 

Dessutom  arbetar även 
Lena här, samt Maria och 
Sara som just nu går kursen 
i framtidsplanering 

Vi gör broschyrer, hemsidor, utskrifter m m. 
Och nu gör vi den här tidningen också. 
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Det går nästan inte en dag  

 
Nej det går nästan inte en dag eller en timma 
eller kväll som jag inte lyssnar på hans 
svängiga rytmiska texter och sånger, att jag 
är en stor Elvis vän råder väl inga tvivel om! 
Jag lyssnar då och då på äldre inspelningar 
av honom. Och man märker då att ljudkvali-
teten då och nu bildar en ganska fascinerande 
glipa, i ljudet. Lite raspigt kanske på grund 
av att dom kanske spelade in den på något 
särskilt vis ja vad vet jag om det.      
 
Jag var inte född på den tiden men dom grab-
bar och tjejer som växte upp då, kan intyga 
att det var en väldigt viktig händelse i popu-
lärmusikens historia, hittarna som han slog 
igenom med ”That s’ all right” 1954 och 
Heartbreak hotel 1956. Sen avlöste hit på hit 
skivbolaget spottade rent sagt ut singlar och 
lp-skivor och senare cd-skivor. ”That s’ all 
rights” kom ju först på singel 1954 innan den 
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kom på skiva sen kom Heartbreak hotel 1956 
dom andra kommer jag inte ihåg tyvärr. 
 

 Det kommer alltid att kännas som han alltid 
har funnits ibland oss. Men även om vi inte kan 
se och upptäcka honom kan man känna som att 
man alltid har känt honom, Men inte kan träffa 
honom det är trist att vi inte kan. Vi är många, 
och jag skulle vilja säga att en tur till Graceland 
måste göras av varje Elvis vän, jag samlar på 
vad som helst när det gäller rockens konung El-
vis. Album har jag runt 29 och samlingen skall 
fortsätta föröka sig , och Elvis fantast kan man 
väl kalla mig mitt samlande på hans filmer ski-
vor och dylikt kommer jag alltid att fortsätta 
med. 
 
 
 
 

 
 

The King 
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En legend vad annars skall man säga? gillar du hans 
musik? I så fall har vi samma musiksmak. Det har 
sagts och skrivit så mycket om den här så omskrivna 
rock kung men jag tycker nog att det finns mera om 
han ja. 
 
 Håller ni inte med om att det finns otroligt mycket 
mer att skriva om denna omtalade artist,? Jag  har 
några tidiga exemplar av hans skivor och far har 
även en lp - box som just heter Elvis forever. 
 
 Elvis 56, Elvis Classic och Elvis Presley Golden 
Collection.   Är namnen på skivorna. Jag köper gär-
na skivorna till extra pris som 89 79 59.  Till dom 
summorna brukar man kunna göra riktiga fynd som 
inte nödvändigtvis behöver kosta skjortan, men om 
det är en extra bra cd eller cd-box kan jag köpa den 
till fullt pris med. 
 
Jag har tagit hem live låtar som ”an american trilo-
gy” och ”Suspicous minds” och ”Old lang syne” sen 
tog jag också ned country klassikern ”Green Green 
Grass of Home”, den är så underbar så klingande  
vacker.  
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Förutom ”IN THE GHETTO” och de klassiska 
hits som här ovan nämndes är det en av dom fi-
naste ballader som han sjungit in. 
 
Andra hits är  ”I got stung,” ”Burning love” och 
“you don’t have to say you love me”.  Du känner 
säkert till dessa klassiker om inte ,måste du bara 
lyssna på dom, hur många av dom låtar som han 
gjorde tror ni han var nöjd med? ja  den frågan är 
om inte  svår att svara på så skulle jag säga att 
omöjlighet vore passande. Om man tänker på hur 
många låtar som han spelade in och hur många 
filmer han gjorde så blir man nästan yr då tänker 
man var den mannen en gudasänd person eller 
vem var han? Frågorna är många.   
               av Magnus Hedman 
 

King of rocken’ roll   
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STRÖMMING 
 

 
 

                             
                         
 

                                 
                              
UTBREDNING : FÖREKOMMER ÖVER HELA NORD OCH MELLAN EUROPA 
UTOM   
 
VÄSTRA NORGE  OCH  NORRA  SKOTTLAND  OCH  NORDASIEN .    
 
DET FINNS I HELA SVERIGE MED DEN OM SILLARNA OCH STRÖMMARNA 
OCKSÅ   
 
FINNS VEGETATIONEN DÄR PÅ DEN REGEL UPP HÅLLER DE FÖRSTA TVÅ  
AV SITT LIV   
 
OM MED FISKARNA . 
 
DEN LEKEN FÖRSIGGÅR  FRÅN APRIL OCH MAJ  I HELA SOMMAR DET FINNS 
OLIKA   FISKAR MOT  HAVET  ELLER  I  SJÖAR  OCH  PÅ  MOT  ENGLAND . 
 
STORLEKEN  :   STRÖMMING  SOM  HAR  LÄNGD  UPP  TILL  MED  49  CM . 

 
 
 
 
 
 
 
       

          STRÖMMING   
                                                              
                                                       STRÖMMING    

                                                                                    STRÖMMING  
 

av  Åsa Skoghagen 

STRÖMMING  

STRÖMMING      
STRÖMMING STRÖMMING   
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Ett recept från Käka fett med Charlie. 

 Charlie Moberg 

Fler recept finns i Charlies kokbok 
Käka fett med Charlie.  

Kommer ut efter sommaren. 
Köp den! 
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Information får du ’här-&-nu’, om en slags tävling  

☺☺☺☺ som Ledningen för Uppsala Kommuns Dagliga 

VerksamhetsEnhet  arrangerar , där allaallaallaalla vi 

((((arbetstagare OCH arbetshandledare m.fl.)))) som 

’arbetar’ på något sätt i en daglig verksamhetsgrupp, 

får vara med. 

Vi ska försöka tillverka ett passande, förklarande & 

lättbegripligt logotypförslag (logga) som ska höra 

ihop med och publiceras med begreppet ”daglig 

Verksamhet i Uppsala” 

Alla förslag är välkomna senast  den 30/09 – 05 / 

och ska sändas till oss på ’@’  (’’snabel-a’’). 

Samaritergränd 3 A 

 


