När vi sänder ut böcker runt om i världen är det fantastiskt att se så mycket vänskap, kärlek och omtanke som
sprids med de böcker våra kunder gör.
– Det är roligt att vi får så många spontana samtal och email från kunder som tycker det är smidigt och enkelt att
göra en egen bok hos oss, säger Tobias Schildfat.
– Speciellt eftersom det är vår främsta ledstjärna, att det ska vara så busenkelt att alla kan göra en egen bok,
fortsätter Hampus Schildfat.
91 år och 20 böcker!
En berättelse från en kund, som hörde av sig till oss, vill vi gärna dela med oss av. Sven Lundin, 91 år, hittade
till Solentro, skrev ner sitt livs berättelse och laddade upp några bilder vilket blev till en bok på 84 sidor.
Därefter beställde han 20 böcker för att ge till sina 19 barn och barnbarn!
Vi fick en pratstund med Sven:
– Varför gjorde du en bok?
– Tyckte jag hade mycket att berätta och jag saknade själv som barn berättelser om gamla tider och om mina
föräldrars barndom. När jag fick en dator började jag skriva för jag tyckte jag hade mycket att ge.
– Var det enkelt att använda Solentro för att skapa boken?
Bild
– Gick in på internet och skrev ”hur gör man en bok” och då kom Solentro upp och några andra. Såg ert upplägg
och tänkte att här är det ordning och reda. Det var väldigt enkelt, bara att lägga in sidorna och ladda upp
bilderna.
– Blev du nöjd med böckerna?
– Allting blev hur bra som helst. Min bok har blivit mycket populär i familjen och har även spridit sig utanför.
– Vad tyckte familjen?
– De trodde de kände sin morfar och farfar men det gjorde de inte förrän de läst boken. De undrade hur jag
kunde komma ihåg så mycket för så länge sen.
Sven citerar några hälsningar han fått från familjen:
Bild "Hej Morfar. Vill bara tacka så jättemycke för Din fina bok! Det var underbart och härligt att få läsa om ditt
liv och den tiden som har varit. Puss och Kram Karolina" (barnbarn)
Barnbarns sambo: "Tack för en intressant läsning. Jag kunde inte sluta förrän jag hade läst hela boken. Jag läste
den på julaftonen. Intressant att du har så bra minne för händelser och namn."
– Kommer du att göra fler böcker?
– En till i alla fall, alla frågar mig efter den första vad som hände sen, så jag har börjat skriva igen.
Vad betyder Solentro?
Vi får ofta frågan vad Solentro egentligen betyder. Det är ett ord vi skapat och för oss betyder det att ge. För det
var så det hela började. Bröderna Hampus & Tobias Schildfat ville ge sin far något personligt och annorlunda på
hans födelsedag. De kom på idén att samla in personligt skrivna hälsningar från familj och vänner. Materialet
kopierades upp och häftades samman till en enkel bok. Gåvan blev mycket uppskattad inte bara av deras far utan
även av alla de som bidragit med texter och snart fick de beställningar på fler. Det var så fröet till Solentro
såddes. Tre år senare har idén blivit Solentro som fram tills idag hjälpt kunder i 10 länder att busenkelt göra en
egen bok.
Resan fortsätter och vi på Solentro hoppas att du vill följa med!

