
Tidningen delas till alla hushåll  
i Söderköping, Valdemarsvik 

 och på Vikbolandet.
Upplagan är 22 000 ex.

Annonsguiden 2023

Söderköpings-Posten
Lördag 22 oktober 2022

Positiv, personlig och lokal

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Upplaga: 22 000 ex

Björn berättar om 
energimarknaden 

Sid 4Lärorik trafiksäkerhetsdag 
Sid 8

Ny skärgårdsutvecklare 
Sid 12

Spara el i vardagen 
Sid 18

www.soderkopingsposten.se

Skräddarsydda  
lösningar för 
ditt företag

070-330 24 00  
eva@ekpartner.se
www.ekpartner.se

Slussportsvägen 1C, 
Söderköping

ditt företag

Slussportsvägen 1C, 

Varmt  
välkommen  
att kontakta 

oss!

Storgatan 2, Söderköping 
0121 219 20 
www.serander.se 
soderkoping@serander.se

Tänker du sälja
din bostad i höst?
 
Välkommen att kontakta  din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering
Se bostäder till salu på www.serander.se

Tänker du sälja  
din bostad i höst?
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Tack för att du stödjer 
 våra företag och 

väljer att handla lokalt!

Mikaela Anton, Klinikchef
Ted Johnsson, Tandläkare

HÖSTERBJUDANDE

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID PÅ 0123-107 43

TANDUNDERSÖKNING  TANDUNDERSÖKNING  
FÖR ENDAST 390 KRFÖR ENDAST 390 KR
ERBJUDANDET GÄLLER TILL DEN 22 NOVEMBER 2022ERBJUDANDET GÄLLER TILL DEN 22 NOVEMBER 2022

Vi välkomnar både gamla och nya patienter för vård av munhälsan

Ted Johansson, Tandläkare
Mikaela Anton, Klinikchef Axvägen 2A, Valdemarsvik

info@valdemarsvikdental.se

TIDSBOKNING: 0123-107 43

HELTÄCKANDE TANDVÅRD  TILL VETTIGA PRISER!

VALDEMARSVIKVALDEMARSVIK  VDVD  DENTALDENTAL
Vi är anslutna till Försäkringskassan

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

Vi är anslutna till Försäkringskassan och  tar emot barn genom landstinget

Vi erbjuder fri implantatkonsultation

Söderköpings-Posten
19 Februari 2022

Positiv, personlig och lokal
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Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Upplaga: 22 000 ex

Sofie och David tilldelades 
nyinstiftat kulturpris 
Sid 8

Söderköpings bio har öppnat 
Sid 4

Diggiloo gästar Söderköping 
Sid 6

DropZone UF siktar högt 
Sid 38

www.soderkopingsposten.se

Beställ smörgåstårtor
och få 10% rabatt!

Prova våra lunchlådor  
och få 50% rabatt!Gäller bokningar fram till den  

31 mars 2022. Erbjudandet gäller  
mot uppvisande av denna  

kupong i kassan vid hämtning.

Max ett köp per kund. Gäller hela  sortimentet som vi gör själva i butiken.Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong t o m 31 mars 2022.
Tempo Trollet

Prästgatan 1, Söderköping
Telefon: 0121-21750

Tempo Trollet
Prästgatan 1, Söderköping

Telefon: 0121-21750

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på:    &

Vigsel på gång?
Välkommen till oss på  

Guldmakeriet

INVIGNING 25-26/2
VÄLKOMMEN TILL VÅRA  

NYA FINA LOKALER

HAGATORGET, STORGATAN 10
TELE 0736-92 42 96

MED UTÖKAT 
KONSTNÄRSMATERIAL 

OCH MYCKET NY KONST

GALLERIHASSEL.COMkonst - inramning - presenter - konstnärsmaterial

Mikaela Anton, Klinikchef
Ted Johnsson, Tandläkare

VI FYLLER ETT ÅR OCH  DET VILL VI FIRA MED DIG

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID PÅ 0123-107 43

DÄRFÖR ERBJUDER VI JUST NUDÄRFÖR ERBJUDER VI JUST NU

TANDUNDERSÖKNING  TANDUNDERSÖKNING  
FÖR ENDAST 390 KRFÖR ENDAST 390 KR

ERBJUDANDET GÄLLER MELLAN 1-31 MARS 2022ERBJUDANDET GÄLLER MELLAN 1-31 MARS 2022

Vi välkomnar både gamla och nya patienter för vård av munhälsan

Ted Johansson, Tandläkare
Mikaela Anton, Klinikchef Axvägen 2A, Valdemarsvik

info@valdemarsvikdental.se

TIDSBOKNING: 0123-107 43

HELTÄCKANDE TANDVÅRD  TILL VETTIGA PRISER!

VALDEMARSVIKVALDEMARSVIK  VDVD  DENTALDENTAL
Vi är anslutna till Försäkringskassan

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

Vi är anslutna till Försäkringskassan och  tar emot barn genom landstinget

Söderköpings-Posten
Lördag 19 mars 2022

Positiv, personlig och lokal
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Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Upplaga: 22 000 ex

Åsa är ny evenemangs-
koordinator i Söderköping Sid 4

Eddy Demir har stora planer 
Sid 6-7

Nytt bokförlag i Söderköping 
Sid 8

Anders är snickarmästare 
Sid 32

www.soderkopingsposten.se

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på:    &

Vigsel på gång?
Välkommen till oss på  

Guldmakeriet

Vi firar med Öppet Hus torsdag 31/1 kl. 9-15!Nya och ”gamla” kunder är varmt välkomna!Vi bjuder på kaffe och tårta.

45-års jubileum!

Boka en kostnadsfri tid med någon av våra kvalificerade medarbetare, så berättar  vi mer om våra tjänster inom redovisning, löneadministration och revision.
Vi reserverar oss för förändringar i  samband med pandemirestriktionerna.

          soderkopingsrevisionsbyra.se
          0121-120 90

Varmt  
välkomna!
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SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

LÄTTPLOCKATHUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA  VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS  TILL MAT OCH HÄLSA
Rose Wilkinson

Lätt att plocka – enkelt att användaBoken ger dig kunskapen som behövs för att plocka och använda ett 
lätthan terligt antal vanliga vilda växter, bär och ogräs. Växterna är utvalda för 
att de kan användas till vardags både i matlagning och som läkeväxter för 
vanliga besvär. Vissa anses till och med vara superbär eller superfood. 
Många kan du hitta runt knuten eller på promenader i skog och mark. Med Lättplockat får du tydlig och praktisk information, recept och beskrivning 

av aktiva ämnen. Boken innehåller även tre lättöverskådliga översikter som  
summerar växternas tidpunkter för skörd, användningsområden inom 
matlagning samt till örtterapi. 
Bonuskapitlet ”Groddar och Skott”, lär dig odla nyttigheter hemma med  
ingredienser från skafferiet. 
Rose har skrivit boken på ett inspirerande och personligt sätt för att vägleda dig 
som önskar lära sig från början, liksom för dig som är kunnig och vill veta mer.

Rose Wilkinson är diplomerad örtterapeut och  örtpedagog (nordisk flora), föreläsare, örtvandringsguide, forager till restauranger och butiker samt  krönikör i Söderköpings-Posten sedan ett antal år med serien Örtkorgen. Då många läsare önskat få dessa uppskattade krönikor samlade har hon nu skrivit denna bok baserad på ett urval favoriter, utökade med ännu mer lärorikt material och vackra foton.
ISBN: 9789198779004

SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

BOKSLÄPP 
LÖRDAG DEN 

Var med i Söderköpings-Postens insamling för Ukrainas lidande  befolkning. Swisha 100 kr eller högre belopp innan 15 april till Rädda  Barnen, Swish: 902 0033 eller Bankgiro: 902-0033. Var med i en  utlottning där tre vinnare får fem fribiljetter var till Söderköpings bio.

Sänd samtidigt ditt namn och telefonnummer till:  insamling@soderkopingsposten.se eller på ett vykort till  Söderköpings-Posten, Storgatan 2, 614 30 Söderköping.Tack för ditt bidrag!

Söderköpings-Posten
Lördag 23 april 2022

Positiv, personlig och lokal
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Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Upplaga: 22 000 ex

Torbjörn lämnar arbetet 
som präst efter 40 år
Sid 28

Rose krönikor blev en bok 
Sid 8

Gert ställer ut naturfoton 
Sid 14

Jannes Hembageri 40 år 
Sid 39

www.soderkopingsposten.se

ROSE WILKINSON SIGNERAR SIN BOK LÄTTPLOCKAT - HUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA  VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS TILL MAT OCH HÄLSA

  EN NYTTIG OCH AKTUELL BOK SOM PASSAR I VARJE HUSHÅLL

LÖR 23 APRIL, KL 11-13, SÖDERKÖPINGS BOKHANDEL SÖN 8 MAJ, KL 12-13, LIVSENERGI, SÖDERKÖPINGLÖR 14 MAJ, KL 11-12, AKADEMIBOKHANDELN, DOMINO, NORRKÖPINGLÖR 14 MAJ, KL 13-14, AKADEMIBOKHANDELN, INGELSTA, NORRKÖPINGFRE 27 MAJ, KL 11-16, BOKTORGET 2022, ÅGATAN, LINKÖPINGBoken går även att köpa på www.soderkopingsbokforlag.se

Följ Söderköpings Bokförlag på Facebook för att hålla dig uppdaterad om fler nyheter

NY BOK UTE NU!

0121-131 31
tomas@axets.se

www.axets.se

Prästgatan 6, 
Bossgård
614 30 Söderköping

Nu öppnar Tomas Bossgård,  Axets Begravningsbyrå
Välkommen att kontakta mig  på telefon 0121-131 31

Gör din stora dag perfekt, bjud dina  gäster på fräsch catering från Trollet!
Specialerbjudande till alla studenterExotisk Bricka - 120kr/person

(3 sorters kallskuret, frukter,   bär & hemgjord potatissallad)

Välkomna till Tempo Trollet och  Söderköpings fräschaste catering!

Boka 
redan 
idag!

Boka direkt i butiken eller på telefon:  0121-21750 Vi behöver ha in din beställning senast tio dagar innan hämtning!

Studenterbjudande 
på Tempo Trollet

CAFÉ & LUNCH
ÖPPETTIDER OCH MER INFO:
WWW.KANALMAGASINET.SE

V Å R Ö P P E T  I  M E M

35% RABATT  
till alla ideella 
föreningar i 

regionen
(Gäller ord. pris och ej  

för annonstexter)

25% RABATT  
till företag som 

annonserar 
första gången
(Gäller ord. pris och ej för  

annonstexter)

25% RABATT  
till företag som 

bokar 4-8  
annonser

(Gäller ord. pris och ej för  
annonstexter)

50 kr för varje såld annons går till Guldkants viktiga arbete

Ta chansen att även synas i vår app när du bokar annons i tidningen!

Nå ut till dina kunder lokalt
med Söderköpings-Posten

Tidningen finns  
även på ställ i  
Norrköping



Vi på Söderköpings-Posten vill vara en sammanhållande 
kraft i vårt utgivningsområde. Därför fokuserar vi alltid på 
positiva, personliga och lokala nyheter. Detsamma gäller våra 
lokala samarbeten och initiativ. Ambitionen är att vara en 
positiv kraft som verkar för en god utveckling i  
Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet. 
     När du annonserar i Söderköpings-Posten och vår nyhets-
app syns du i ett positivt sammanhang och bidrar till lokal 
utveckling samtidigt som du når ut till alla hushåll i  
utgivningsområdet, även de som säger ”nej tack” till reklam.  
Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en fortsatt 
positiv utveckling för den lokala bygden och näringslivet.

Exempel på samarbeten och initiativ
Guldkant i Söderköping: Vi är huvudsponsor till den ideella 
föreningen som sätter guldkant på äldre och ensamma  
människors vardag. Vi skänker bl. a. 50 kr per såld annons och 
via insamling i samband med årsalmanacka, år 2022 samlade vi 
in drygt 33 000 kr. 

Brunnen Söderköpings Stadslopp: Vi är stolt mediapartner till 
loppet som blir en folkfest den 20 juni. 

Vikbovändan: Vi är stolt mediapartner till det natursköna  
loppet som äger rum den 5 augusti mellan gårdarna på  
Vikbolandet. 

Jag gillar att handla lokalt: Vi är initiativtagare och arbetar för 
en levande stad. Alla som bär ”Jag gillar att handla lokalt”- 
knappen får erbjudanden från flera butiker i Söderköping. Bär 
knappen du också för att visa att du gillar att handla lokalt. 

CoOperate Coffice i Söderköping: Vi är supportföretag  
sedan starten 2018. För oss är det självklart att stötta ”Coffice” 
som möjliggör nätverkande, företagsutveckling och samarbeten 
inom det lokala näringslivet i regionen. 

NyföretagarCentrum Söderköping/Valdemarsvik: Vi är samar-
betspartner och vill medverka till ett positivt företagsklimat för 
ännu flera framgångsrika företag i Söderköping. Vi deltar och 
utbildar blivande företagare i ”Steget till eget” och lyfter fram 
ett nystartat företag  i varje nummer av Söderköpings-Posten. 

Söderköpings Konstrunda: 25 elskåp har blivit konstverk i  
samarbete med E.ON, kommunen och lokala företagare. 

Söderköpings-Postens app: För ett par år sedan startade vi en 
nyhetsapp där du bland annat kan läsa lokala nyheter  
kostnadsfritt varje dag. 

Söderköpings-Postens kulturpris: Nyinstiftat pris 2021, till-
delades Sofie och David Strenge Wingren för deras insatser 
med evenemangen under vinjetten ”Musik på Brunnen”. År 
2022 tilldelades priset den lokala musikern Roland Engdahl. 

Söderköpings Bio: Sedan ett år tillbaka samarbetar vi med bion 
som är ett viktigt inslag i Söderköpings kulturliv.

Stadskärnan i Söderköping: Vi är medlemmar i föreningen och 
engagerar oss bl.a. i evenemangsgruppen samt hjälper till att 
marknadsföra föreningens aktiviteter och medlemmar m.m.

Söderköpings Bokförlag: För ett år sedan startade vi  
bok förlag och gav ut Rose Wilkinsons bok ”Lättplockat - Hur 
du använder vanliga vilda växter, bär och ogräs till mat och 
hälsa”.  Rose är krönikör i tidningen sedan flera år.  
Boken trycktes av Tellogruppen i Söderköping och färdigställ-
des av Fäldts Bokbinderi i Kolmården. Boken har redan sålts i 
över 1400 exemplar över hela landet. 

Söderköpings-Postens almanacka: För tredje året i rad delar vi ut  
den populära årsalmanckan som vi gör i samarbete med Mattias 
Brauns, Östergötland i Bilder. Almanackan trycks av  
Tellogruppen i Söderköping.

Extra stort sommar- och vinternummer: Senaste tre åren har vi 
utökat upplagan och även delat ut tidningen till många  
hushåll i Norrköping och Linköping. Detta har genomförts 
i nära samarbete med Söderköpings kommun, Stadskärnan i 
Söderköping och lokala företagare för att locka mer närturism 
och få fler besökare till vårt utgivningsområde. 

Välj lokal marknadsföring som gör skillnad
Tack för att du väljer lokalt producerad marknadsföring i  
Söderköpings-Posten. Varmt välkommen med frågor och  
annonsbokning på telefon 0121- 421 35 eller via e-post  
till annons@soderkopingsposten.se.

Redaktionen

Söderköpings-Posten är med  
och utvecklar det lokala samhället

Vikbovändan är ett 
lopp som äger rum  
den 5 augusti mellan  
gårdarna på  
Vikbolandet.

Lokala 
konstnärer har 
målat 25 
elskåp i 
Söderköping.



”Vi är mycket nöjda med samarbetet 
och tycker att Söderköpings-Posten 
gör ett bra och viktigt arbete för  
Söderköping. Vi annonserar regel-
bundet därför att det ger oss nya  
uppdrag. Vi uppskattar även att  
tidningen är med och bidrar till  
föreningen Guldkant i Söderköping.”
Jonas Hård 
Hårdhs Måleri AB

Exempel på företag som annonserar hos oss

promenad och få frisk luft, men de vill också handla i 
affären. När vi träffar dem är det Lottie Fallman och 
David Somdal som besöker paret. 

– Jag har bytt från handeln till hemtjänsten rätt 
nyligen och stormtrivs med jobbet, berättar Lottie. 
Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor. 
Jag ser att jag gör nytta. Och jag får tack för allt jag 
gör. Det är så sällan det positiva i det här jobbet 
kommer fram.

Jobbet är krävande på olika sätt. Dels kan det vara 
stressigt men det finns också andra delar, som till 
exempel att trä på stödstrumpor.

– Det behövs en speciell teknik för det, menar 
Lottie, och det är ett antal strumpor som ska tas på 
varje morgon. 

VIKTIGT ATT FÅ FLER 
UNDERSKÖTERSKOR OCH 
SPECIALISTER
– Ett viktigt fokus för framtiden är hur vi ska lösa 
kompetens försörjningen. Hemtjänsten är inte bara 
till för äldre, utan vi har kunder i alla åldrar, förklarar 
Anna Adamsson. Men den äldre befolkningen ökar 
och det är en utmaning. Därför behövs också fler 
undersköterskor och vårdbiträden. För att behålla 
våra undersköterskor så vill vi på sikt kunna 
erbjuda möjlighet till vidareutbildning inom olika 
specialistområden. På det sättet får de möjlighet till 

Den bild många har av kommunens hemtjänst lever 
kvar från senare delen av 1900-talet. Då handlade 
tjänsten om att komma hem till en person, kanske 
laga mat, handla, städa och vara sällskap en stund. 

@söderköping.se I N F O R M AT I O N  F R Å N  S Ö D E R KÖ P I N G S  KO M M U N      # 3   2 0 1 8

Fler och fl er vill bo kvar hemma så länge som möjligt när de åldras. 
Det är naturligt. Men fl er och fl er av dem är också multisjuka. 
Det ställer helt nya krav på hemtjänsten som inte längre ”bara” är 
hemtjänst. Nu ska den även kunna ge vård och rehabilitering samt 
erbjuda nya tekniska lösningar på sikt. Inte bara till äldre utan också 
till andra som behöver den här typen av tjänst.

VARDAGSHJÄLTAR 
MED MULTIKOMPETENS.
NU VILL HEMTJÄNSTEN ÖKA LIVSKVALITETEN FÖR KUNDERNA.

nya karriärvägar samtidigt som vi ytterligare höjer 
kunskapsnivån inom kommunen. 

Enhetscheferna har också startat nätverksträ� ar 
för att alla inom hemtjänsten ska komma till tals. 

– Vi trä� as varje torsdag för ”nätverkssnack” 
och ibland tar vi upp särskilda teman. Våra politiker 
brukar också komma. Det ska vara öppet för snack 
och högt i tak, berättar Helene Wennström.

NY TEKNIK SKA UNDERLÄTTA 
OCH GE TRYGGHET
– Inom socialförvaltningen har vi en handlingsplan 
för välfärdsteknik, berättar verksamhetsutvecklare 
Marita Aronsson. Under hösten 2018 och 2019 
kommer vi bland annat införa och starta upp projekt 
kring läkemedelsautomater, GPS-larm, dagtillsyn via 
iPad och nattkamera i hemmet. Vi kommer även att 
arbeta mycket med iPads och digitala medier i våra 
verksamheter.

Marita fortsätter: - Vi vill ge våra kunder möjlighet 
att kunna välja � er tekniska lösningar för att de ska 
känna sig trygga, mer självständiga och kunna bo kvar 
hemma längre.

Helene Wennström och Anna Adamsson är 
enhetschefer med olika fokusområden.

Vi kan inte ha det bättre, vi får hjälp med allt och det är så trevlig personal, 
säger Arne Fredriksson.

Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor, säger Lottie Fallman.

Maj-Britta Fredriksson vill gärna komma ut på promenad 
och handla.

OM HEMTJÄNSTEN
• Genomför ca 15 000 besök i 

månaden. Allt från ett kort besök 
till en hel dag.

• Har 85 medarbetare.

• 2/3 av hemtjänsten i 
Söderköpings kommun utförs 
av kommunen. Resten utförs 
av privata aktörer.

• Har kunder i hela kommunen, 
från tätort och skärgård till 
landsbygden. 

 ”Vi ska fungera 
som kugghjul och    

    samarbeta för 
      våra kunder.”

– Men med de många multisjuka som i dag väljer 
att bo kvar hemma, krävs en helt annan typ av tjänst, 
som också innefattar vård, berättar Anna Adamsson, 
enhetschef med fokus på bemanning, schemaläggning 
och planering. Det ställer allt större krav på hem-
tjänstens undersköterskor som många gånger arbetar 
en och en. De är vardagshjältarna som arbetar i det 
tysta och de måste ha en väldigt bred kompetens för 
att kunna möta alla vårdtagares behov. 

Trots det är statusen för undersköterskor låg, 
vilket gör att det är svårt att få tag i personal med 
rätt kompetens. Det har blivit ett bristyrke. 

MER SAMARBETE ÖVER 
GRÄNSERNA
Vad gör då kommunen för att möta den förändrade 
situationen? Framför allt handlar det om att jobba 
mer gräns överskridande och i team, där även 
kommunens hälso- och sjukvård samt rehab ingår. 

För att detta ska bli e� ektivt har enhetscheferna 
som ansvarar för hemtjänsten fått olika fokusområden 

där de har specialistkompetens och kan arbeta mer 
strategiskt. Målet är att öka möjligheterna för sam-
arbete, få till bättre metoder och kontaktvägar än 
i dag. Nu � nns två enhetschefer för hemtjänsten, och 
i december börjar en tredje med fokus  på området 
hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det gör att vi kan påverka varandra på olika sätt 
och samverka för att möta framtiden. Vi ska fungera 
som kugghjul och samarbeta för våra kunder. Vi kan 
inte vara slutna system, som öar, som inte hänger ihop, 
säger Helene Wennström som är enhetschef med 
fokus på samverkan med biståndshandläggarna. Det 
är biståndshandläggarna som beslutar om en person 
ska få hemtjänst. 

– Vi vill utföra en god service med god kvalitet 
för att man ska få hjälp efter behov, menar Anna 
Adamsson. Ett tryggt boende i hemmet är viktigt. 
Vi vill ge engagemang, nytänkande och livskvalitet 
för våra kunder och tillgodose så mycket vi kan av 
deras önskemål.

”JAG LÄNGTAR 
EFTER DERAS BESÖK!”
– Jag brukar sitta så jag kan se vem det är som 
kommer. Det säger Maj-Britta Fredriksson 93 år som 
tillsammans med sin man Arne 92 år får besök fem 
gånger om dagen av hemtjänsten. 

Två gånger i veckan får de också besök för så 
kallad social samvaro, då de själva får välja vad de vill 
göra. Arne och Maj-Britta vill gärna komma ut på 
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 Elfarenhet*  
som tar dig längre

* Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknads ledare på laddbara bilar.  
Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu samlad i laddhybriderna Kia Niro, Ceed Sportswagon 
och XCeed. Populära laddhybrider som tar dig långt på el. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*  
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 3 995 kr/mån

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3 295 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 395 kr/mån

Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 095 kr/mån

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP. 
Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 – aug 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga 
reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Koppargatan 29, Norrköping
Tel: 011-31 17 70. www.tbbil.se
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-15, sön 12-15

TB BIL
I   N O R R K Ö P I N G 

”Det är roligt att vi har en lokaltidning, 
den är så bra. Det är inte alla orter 
som har en lokaltidning som är värd 
namnet. Tidningen ”håller ångan uppe” 
för att det ska hända aktiviteter i hela 
kommunen. Det känns jätte roligt.  
Fantastisk att få vara med och  
annonsera.”

Anna-Carin Andersson
Comtesse textil & interiör

RODENSTOCK ROAD
Se bättre – Kör säkrare. Bilglasögon från Rodenstock

See better. Look Perfect.

Med Rodenstock ROAD får du:
• Bättre mörkerseende
• Bättre kontrastseende
• Bättre avståndsbedömning
• Mindre störning av  
    irriterande billyktor

Vi är Rodenstockspecialister!
– Låt oss berätta hur du kan 
   få en bättre synupplevelse 
   även när du kör bil.

Skönbergagatan 7, Söderköping 
0121-131 20

www.optikerandersson.se

Välkommen att 
boka annonsplats 

på telefon  
0121-421 35



Halvsida

Helsida

Kvartssida

Bredd:   248 mm
Höjd:    355 mm
Pris:    24.900 kr (exkl moms)
Rabatterat pris: 18.675 kr (exkl moms)

 

Stående
Bredd:   122 mm
Höjd:    355 mm

Liggande
Bredd:   248 mm
Höjd:    175 mm
Pris:    14.900 kr (exkl moms) 
Rabatterat pris 11.175 kr (exkl moms)
 

Stående
Bredd:   122 mm
Höjd:    175 mm

Liggande
Bredd:   248 mm
Höjd:    85 mm
Pris:    8.370 kr (exkl moms)
Rabatterat pris:  6.278 kr (exkl moms)

 

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

25 890 kr (exkl moms)
19 417 kr (exkl moms)

15 490 kr (exkl moms)
11 617 kr (exkl moms)

8 690 kr (exkl moms)
6 517 kr (exkl moms)

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Helsida

Halvsida

Kvartssida

Bredd:    248 mm
Höjd:    355 mm
Pris:     21 895 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   16 421 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    122 mm
Höjd:    355 mm

Stående

Bredd:    248 mm
Höjd:    175 mm
Pris:     17 295 kr (exkl moms)
Rabatterat pris:   12 971 kr (exkl moms)

Liggande

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    122 mm
Höjd:    175 mm

Stående

Bredd:    248 mm
Höjd:    85 mm
Pris:     10 895 kr (exkl moms)
Rabatterat pris:   8 171 kr (exkl moms)

Liggande

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.



Förstasida

Åttondelssida

Bredd:   248 mm
Höjd:    100 mm
Pris:    14.000 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 10.500 kr (exkl moms)
 

 

Bredd:   122 mm
Höjd:    88 mm
Pris:    4.185 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 3.139 kr (exkl moms)
 

 

80 x 60 mm
Bredd:   80 mm
Höjd:    60 mm
Pris:    1.860 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 1.395 kr (exkl moms)

 

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

14 490 kr (exkl moms)

10 867 kr (exkl moms)

4 350 kr (exkl moms)

3 262 kr (exkl moms)

1 929 kr (exkl moms)

1 446 kr (exkl moms)

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Bredd:    122 mm
Höjd:    68 mm
Pris:     11 595 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   8 696 kr (exkl moms)

Förstasidan

Åttondelssida

80x60 mm

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    122 mm
Höjd:    88 mm
Pris:     5 695 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   4 271 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    80 mm
Höjd:    60 mm
Pris:     2 459 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   1 844 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Lägg till  
annonsering  
i vår app till  

förmånligt pris. 
Läs mer på  

sidan 7.



Förstasida

Åttondelssida

Bredd:   248 mm
Höjd:    100 mm
Pris:    14.000 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 10.500 kr (exkl moms)
 

 

Bredd:   122 mm
Höjd:    88 mm
Pris:    4.185 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 3.139 kr (exkl moms)
 

 

80 x 60 mm
Bredd:   80 mm
Höjd:    60 mm
Pris:    1.860 kr (exkl moms)

Rabatterat pris: 1.395 kr (exkl moms)

 

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

Se erbjudande på förstasidan.

14 490 kr (exkl moms)

10 867 kr (exkl moms)

4 350 kr (exkl moms)

3 262 kr (exkl moms)

1 929 kr (exkl moms)

1 446 kr (exkl moms)

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Se erbjudande på första sidan.

Ryggen på första- och sista sidan
Bredd:    11 mm
Höjd:    372 mm
Pris:     4 295 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   3 221 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Textrad på sista sidan
Bredd:    248 mm
Höjd:    12 mm
Pris:     1 295 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   971 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2023. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Annonstext

Helsida:  19 995 kr (exkl moms)
Halvsida:   11 495 kr (exkl moms)
Kvartssida:  6 995 kr (exkl moms)

Nu kan du beställa en text i Söderköpings-Posten. En redaktionell text om din 
verksamhet som är tydligt märkt som annons. Välj vad du vill att vi ska skriva 
om. Passa på att boka plats i god tid, då vi endast avsätter två helsidor per  
nummer till detta. En ny möjlighet för att uppmärksamma ditt företag.

Foto

Rubriken med  
ert företagsnamn
Brödtext om 
ert företag, 
era anställ-
da, era varor, 
tjänster, 
produkter 

och nyheter. 
Eller varför 
inte berätta 
om ert  
företags 
historia 

eller lyfta 
fram vad era 
nöjda  
kunder 
tycker  
om er...



Erbjudande till nystartade företag
Har du nyligen startat företag och vill att fler ska känna till din verksamhet? Då har vi ett erbjudande som vi tror kan 
intressera dig. När du bokar annonsering till ett värde av 5 000 kr (exkl moms) så skriver vi även en redaktionell text 
om dig och företaget. Ett perfekt sätt att nå ut till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet.  
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Nu kan du nå ut med en egen kundtidning till alla  
Söderköpings-Postens läsare. Mot en mindre kostnad kan vi även 
trycka er tidning i över 22 000 exemplar. Vid behov hjälper vi er 
även att utforma hela tidningen. Vänligen kontakta oss för mer 
information och offert.

Bilaga i Söderköpings-Posten 

Annonsera med en  
egen kundtidning4 sidor:  Från 27 900 kr (exkl moms)

8 sidor:  Från 38 900 kr (exkl moms)
12 sidor:  Från 46 900 kr (exkl moms)

Vänligen kontakta oss för mer information och offert.

Söderköpings-Postens app
Appen och tidningen passar bra ihop 
Ta chansen att även synas i appen när du annonserar i  
tidningen. En bra möjlighet att förstärka ditt erbjudande, nå ut 
till fler nya kunder och bygga varumärke i ett lokalt och positivt 
sammanhang.

Om appen
Under 2021 lanserade vi nyhetsappen, idag är det ca 3 700 
personer som har laddat hem appen och som tar del av  
erbjudanden, lokala nyheter, samhällsinformation, dagens lunch 
och tävlingar m.m. Fler och fler läsare berättar att de uppskattar 
tillgången till lokala nyheter dagligen.

Hur fungerar det att annonsera i appen?
Först får ert företag en företagsprofil och ett användar- 
konto. Ni syns då i appens företagsregister, där vi fyller i  
öppettider, kontaktuppgifter och övrig information om er och 
vilka tjänster som ni erbjuder. Sedan kan du själv logga in för 
att publicera annonser eller så låter du oss hjälpa till, det ingår 
i tjänsten. Du väljer själv om du vill ändra innehåll i annonsen 
varje vecka, eller om det ska vara samma profilannons som syns 
i nyhetsflödet hela tiden.  

Annonsering i appen
- Boka annonsabonnemang från 895 kr/mån exkl. moms. 
- Lägg till en månads annonsering när du bokar  
annonsplats i papperstidningen. Pris 895 kr/mån exkl. moms. 
- Alla restauranger har möjlighet att synas med sin meny under 
dagens lunch. Pris 500 kr/mån exkl. moms. Vänligen kontakta 
oss för mer information och offert.

”Ta chansen att även synas i appen när 
du bokar annons i tidningen. En bra  
möjlighet att förstärka ditt erbjudande, 
nå ut till fler nya kunder och bygga  
varumärke i ett lokalt och positivt  
sammanhang.”



Utgivning  Annonsbokning     Materialdag  Tema
Lör 11 februari  1 februari       2 februari      Alla hjärtans dag
Lör 18 mars  5 mars       6 mars    Miljö & Energi/Bostad 
Lör 22 april  5 april              6 april    Skärgård/Trädgård
Lör       17 maj               
Lör 26 augusti  5 augusti       6 augusti    Träning & Hälsa
Lör 23 september 5 september       6 september   Jord & Skog
Lör 21 oktober  5 oktober       6 oktober    Bil & Däck/Julbord  
Lör 25 november  5 november       6 november   Jul/Vinter

Utgivningsplan 2023

Skicka färdig annons till: annons@soderkopingsposten.se
Följande format kan hanteras: PDF, JPG och EPS (ej worddokument).
Bilder: Ska vara högupplöst i JPG-format, minst 170 dpi och CMYK (ej RGB). 
Färger: CMYK (ej PMS eller RGB-färg). Svart färg ska endast bestå av svart (CMYK 0,0,0,100), ej 4-färgsvart.
Typsnitt: Ska vara inkluderade eller vektoriserade enligt formatet ovan.
Tryckfärdigt annonsmaterial: Lämnas med fördel som tryckoptimerad pdf-fil enligt ovanstående information.
Vid frågor: Vänligen kontakta Mikael på telefon 0709-74 01 99.

Teknisk information

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping

Telefon: 0121-421 35
Mobil: 0705-50 53 33
annons@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

Tidningen är religiöst och  
partipolitiskt obunden.

Ansvarig utgivare 
Åke Serander 
Grafisk form/mediasäljare
Mikael Karlsson 

Reportage/mediasäljare
Daniel Serander
Annonsproduktion
Emy Serander
Mediasäljare
Jenny Törnvall

Kontakta oss

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,  
Valdemarsvik och på Vikbolandet. Via tidningsställ 
i Norrköping. Upplaga om 22 000 exemplar.

3 juni

Exempel på företag som annonserar hos oss

Söderköping S:t Anna församling finns här för dig! 
   Vi är övertygade om att det är meningsfullt att fira gudstjänst och ha 
gemenskap och Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna församling har 
beslutat att tillsvidare genomföra gudstjänster och morgonbön. 
   Söderköping S:t Anna församling vill ta sitt ansvar för att hindra och 
fördröja smittspridning. Det innebär att all vår verksamhet, förutom 
gudstjänster, morgonbön och förrättningar ställs in tillsvidare. Vi har även 
beslutat vi inte har nattvard (bröd och vin) i våra gudstjänster. Enskild 
nattvard finns möjlighet att få efter kontakt med präst. Vidare uppmanar vi att 
man inte kommer till kyrkan om man har luftvägs- och förkylningssymtom. 
   Vidare har Linköpings stift beslutat att ställa in biskopsvisitationen. 
Våra kyrkor står öppna för dig och du som känner behov av att samtala, 
tända ett ljus eller ta en kopp kaffe är välkommen till S:t Laurentii kyrka, 
Mogata kyrka och S:t Anna kyrka. Här finns personal på plats.  

För samtal kan du även kontakta församlingen per telefon 0121-358 00.
Gudstjänstprogram, öppettider av våra kyrkor, samt kontinuerlig uppdatering 
kring vår verksamhet finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/soderkoping.

Må friden från jorden följa dig, må himlarna ge dig frid. 
Må flodernas frid bevara dig, må havsdjupen ge dig frid. 
Stor frid omsluter dig. Guds frid omsluter dig. 
Psalm 731, Den svenska Psalmboken

Förändringar i Söderköping  
S:t Anna församlings verksamhet 
till följd av Coronaviruset. 

60 BUTIKER MED BLAND ANDRA

VARDAGAR 10–20 
HELGER 10–18
MIRUMGALLERIA.SE
FRI PARKERING

KVANTUM

NÄRMASTE GALLERIAN!

BAKLUCKELOPPIS

Hos oss hittar du mode, mat, inredning och hälsa under samma tak, 
precis vid E22. Dessutom fri parkering alla dagar i veckan.

Välkommen!

BAKLUCKELOPPIS!
Söndag 21 april 9.30-13.30

Lördagsloppis startar 4 maj.

Gör vintern enklare
med snöslädar och andra 
snörröjningsredskap!

Vårt breda sortiment  
innehåller även många andra produkter som  
underlättar arbetet med att avlägsna snö och is effektivt,  
till exempel snöslädar, snörakor, ishackor, vinterhandskar mm.

SÖDERKÖPING  Ågatan 4  |  tel 0121-120 20  |  k-bygg.se 
Måndag - Fredag 07.00 - 18.00  |  Lördag 09.00 - 14.00  

Nytt namn - men lika kunniga och trevliga som tidigare!

Välkommen att 
boka annonsplats 

på telefon  
0121-421 35

18 maj          Sommartidning


