
 

Datum: 

  

 

Syntolkning av informationsfilm om daglig 
verksamhet 

Text: Daglig verksamhet, Mariestad. 

Bild på en ingång till en byggnad. På ena fönstret finns texten ankaret över en bild på ett ankare. 
 

Text: Servicegrupperna 

Svart minibuss med kommunlogotyp kör ut från parkering. 
Person i varselkläder skottar snö. 
 

Text: Stöttar tekniska kontoret med olika arbetsuppgifter 

Person i varselkläder går fram till kommunal livboj vid båthamnen och kontrollerar dess skick. 
Person i varselkläder byter sopsäck på en av kommunens soptunnor. 
Person i varselkläder och utsuddat ansikte, för att vara anonym, fyller på hundlatrinspåsar vid en av 
kommunens stolpar. 
 

Text: Service på kommuncyklar 

Två pesoner jobbar med att ta loss en korg från framdäcket på en uppochnervänd cykel. 
Person i varselkläder sätter i en ny innerslang i ett cykeldäck på ett bord. 
Person i varselkläder sätter dit ventilen på däcket då slangbytet är klart. 
Närbild på händer jobbar med att fästa framdäcket på cykeln. 
Däckhotel med två våningar cykeldäck i ett källarrum. Cirka 40 st per våning. 
 

Text: Externa företag 

Ett bord med 6 kartonger i rad och en mindre låda intill är mitt i bild. Personer i varselkläder plockar 
upp en tom plastpåse ur den mindre lådan, stoppar sedan i en sak från dom 5 första kartongerna i 
plastpåsen. Den nu fyllda plastpåsen lägs i sista kartongen. 
Fylld plastpåste försluts med hjälp av en plastsvets. 
Person plockar 1 decimeter långa, svarta plastpinner ur en blå behållare som sedan sätts i urborrade 
hål på en träskiva. En plastpinne i varje hål och åt samma håll. 
När träskivans hål är fyllda plockas plastpinnarna upp och lägs alla åt samma håll i en 
förslutningsbar plastpåse. 
Person trär små vita ringar på en blå plastpinne. Hur många vita ringar som träs på är uppmätt i 
medicinkoppar. 
 

Text: Caféverksamhet 

Kameran passerar en cafedisk, på disken syns bland annat drickaflaskor, kakor, kaffetermos och en 
betalstation. 
Cafepersonal fyller en kaffebryggare med kaffepulver ur en burk med hjälp av ett kaffemått. Burken 
stängs när rätt mängd är fyllt. 
Person flyttar en kaffetermos till en rullvang. Vagnen är redan lastad med frallor, små mjölkpaket 
och flera kaffekoppar. Vagnen körs iväg. 
Person i varselkläder handlar i cafet, det köps kaffe och ett kokt ägg. 
Ett vitt fyrkantigt bord i cafet torkas rent med trasa. Runt bordet finns det 4 svarta pinnstolar. 



 

En återvinningsbyrå i bild. Den har lådor för kartong, plast, metall samt färgat och ofärgat glas. 
Person lägger i kartong och plast i avsedda lådor. 
 

Text: Trädgårdsgruppen 

Två personer sitter vid ett bord och kontrollerar och sorterar fröpåsar och slår upp i böcker om 
växter. 
Närbild på en diskbänk där en omplantering av ett skott från en växt sker. Planteringen sker i en stor 
konservburk. 
Flera olika växter i olika sorters krukor står på en golvyta samt några på en rullvagn. En person 
vattnar en av växerna. 
 

Text: Fysisk aktivitet. Innebandy, simning och gympa i olika 
former 

Innebandyspel i en gympasal. 
Förbispringande personer i en gympasal, i bild syns stepupbrädor och småkoner. 
Personer gör benböj vid stepupbrädor. 
Sittandes och ståendes personer gör benövningar. 
 

Text: Estetisk verksamhet. 

Personer sitter i stolar i en halvcirkel. En spelar gitarr dom andra har sånghäften i händerna. 
Person sitter på en liten sen bredvid en högtalare och sjunger i mikrofon medans en annan person 
går framför scenen med en gitarr. 
Närbild på en målning som målas med akvarellfärg. I bild finns tavlan, penslar, paletten, färgtuber 
samt handen som utför målandet. 
Person håller i et styrofoamhjärta som målas blått av en annan. Det ligger ett färdigmålat rött hjärta 
på ett papper och torkar. 
Material som skall efterlikna gräs limmas fast på en stor träskiva av en person i varselkläder. Framför 
träskivan syns en vulkan samt ett par dinosaurier i papmache. 
 

Text: Datorspelsgruppen 

Till vänster syns en datoskärm ur fokus där bilden far omkring vid colloseum i rom. Bakom 
datorskärmen står en person, i fokus, med ett VR headset och tittar sig omkring. 
Två personer sitter i en soffa tillsammans och spelar tv-spel. På en tv framför personerna syns spelet 
dom spelar. 
Närbild på en datorstation. Till vänster syns ett legionchassi med röd ledbelysning och till höger en 
skärm som visar det spel som spelas. 
 

Text: Egen tillverkning. Tändpuckar av återvunnet stearin 

Person håller i ett använt värmeljus i ena handen och gröper det sista stearinet ur det med en kniv. 
På bordet där personen sitter finns flera olika behållare där ljusets delar samt stearin sorteras. 
Närbild på en kastrul där smältning av stearin pågår. Det rörs om i stearinet. 
Bollar av strimlat papper och stearin doppas i kastrullen för ett andra lager. 
Närbild på ett galler fyllt av dessa färdigdoppade bollar. Bollarna är nu färdiga tändpuckar. 
 

Text: Återvinning 

Person plattar till dom urgröpta värmeljusen med en tillplattare byggd i trä för just detta ändamål. 
Framför tillplattaren finns en behållare med platta värmeljus samt en med värmeljus som skall 
plattas. 
En annan person gör samma uppgift vid en annan arbetsplats. 
Person i reflexväst hämtar många plattade kartonger ur ett återvinningsrum. 
Två personer i varselkläder hämtar en grön sopsäck fylld med mjölkkartonger ur samma 
återvinningsrum. En kartong trillar ur men en av personerna ser det och plockar glatt upp den. 
 



 

Text: Digitalt arbete 

Person arbetar vid en dator med joystick och tangentbord. Det görs en bildlunchmeny. 
Personen söker efter rätt bilder i datorns mappar. 
Person arbetar vid dator. På skärmen syns tabeller och bredvid skärmen finns en dokumentsamlare. 
 

Text: Köket Ankaret 

Kameran passer en lång serveringslucka. Först passeras glas, bestick och talrikar. Sedan syns en 
person som är klädd i kökskläder med ett blått förkläde med kommunloggan. Personen står framför 
värmeriet, redo att servera. I slutet av luckan står det smör och knäckebröd. 
Person förbereder romansallad på en skärbräda. 
Personen skär sedan röd paprika på en skärbräda. 
Sist skär personen gurka på en skärbräda. 
Person ett pekar på ingrediensen kaffe, på ett bildrecept för chokladbollar, för att visa vad person 
två skall ha i smeten härnäst. Person ett visar även teckenspråk för kaffe som person två härmar och 
får en kanna kaffe och ett decilitermått. I bild syns bunken med dom redan iblandade recepten samt 
det bildrecept som används som stöd. 
 

Text: Fredagsaktivitet. Från Bingo till Karaoke 

I fokus är det två personer, dom sköter ett bingohjul och uppläsning i mikrofon. I bakgrunden syns 
flera personer som sitter runt bord med bingolappar framför sig. 
Närbild när AnkarBingobricka fylls i av person i varseltröja. 
På scen står en person med elbas framför en mikrofon och rockar loss. På scen står även en 
högtalare med snurrande ljuseffekter. 
På samma scen står en annan person med micken i handen och tar lite danssteg till sången. 
 

Text: Daglig verksamhet, Mariestad 

Bild på en ingång till en byggnad. På ena fönstret finns texten ankaret över en bild på ett ankare. 
Samma bild som vid start av film. 
 
Text: Tack till Simon Swahnström och Lürsta Sockens Husarer. 
Bild på Mariestads logotyp med hemsideadressen "www.mariestad.se". 
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