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Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Nu når vi fler: 20 000 ex
www.soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten
Lördag 24 augusti 2019

Positiv, personlig och lokal 

Matilda från Lagnö 
trivs på scenen
Sid 4

Välkommen till RESTAURANG BAKFICKAN 
ny höstmeny från 4/9 - öppettider höst:

Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se   -   0121-30098

Måndag – tisdag 11.00-14:30, onsdag - torsdag 11 -14:30, 17-21

Alla våra pizzor & dives finns för avhämtning för 99krVi har alltid lunchtips, lördag & söndag 12.00-15.00 för 99kr 
BOKA GÄRNA BORD!

ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER

Fredag - Lördag 12.00-15:00, 16-22 Söndag 12-15, 16-20

Antikrundan till Söderköping 
Sid 6

Nya E22 går framåt 
Sid 10

Gästabudet 2019 
Sid 40

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 våra bostäder till salu på sidan 7 i tidningen

Söderköping - Valdemarsvik
   Virkesgatan 6
  Söderköping
  Vammargatan 2
  Valdemarsvik

www.plvvs.se

Med oss når du alla hushåll i Söderköping,  
Valdemarsvik och på Vikbolandet!
Vi ökar i upplaga till 22 000 ex.

35% RABATT  
till alla ideella 

föreningar
(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)

Magnus Bengtsson  
Klosterkvarn

”Lokal marknadsföring som fungerar.”

Tidningen finns  
även på ställ i  
Norrköping



Referenser

Tobias Laving 
Restaurang Bakfickan Söderköping

Emelie Hermez 
 Tempo Trollet 

Elisabeth Hallman Johansson 
Bettifix

”Jag annonserar i den här tidningen 
för att nå lokala gäster i Söderköping. 
Jag ser dock att vi även når gäster 
i Norrköping och Valdemarsvik med 
denna annonsering, vilket är väldigt 
positivt. Jag ser en direkt effekt av  
annonseringen via bokningar i  
restaurangen, vilket är exakt vad jag 
vill uppnå. Markandsföringen blir  
kostnadseffektiv så jag kommer  
fortsätta att annonsera med  
Söderköpings-Posten.”

”Jag äger Bettifix och annonserar hos 
Söderköpings-Posten för att den når 
ut till närområden där mina kunder 
finns. Sedan är det mycket trevlig, 
duktig och lyhörd personal. Därför kan 
jag varmt rekommendera andra att 
annonsera i Söderköpings-Posten.”

”Vi på Tempo Trollet har annonserat 
hos Söderköpings-Posten från dagen 
vi tog över butiken. Det är överlägset 
den bästa plattformen som ger mest 
tillbaka, och vi tror starkt på att synas 
gemensamt för den lokala  
handeln. Tidningen har en bred publik 
som verkligen läser den.”



Referenser

Malin Wastesson 
Ängens Blommor

”I Söderköpings-Posten syns vi med 
en annons under en längre tid och inte 
bara som i en dagstidning. Tidningen 
läses verkligen och kunderna  
uppmärksammar våra erbjudanden 
flera gånger om.”

Exempel på företag som annonserar hos oss

Höstkampanj i Lilla Tidningen

Butängsgatan 44 Norrköping 
kolmardskok.se 011-10 71 10

Erbjudande
Motsvarande 50% rabatt på  

monteringskostnad. 30% ROT-avdrag 

Du som kund betalar bara 20% av 

monteringskostnaden. 

 Erbjudandet gäller till 2018-12-31

20% rabatt 
på vitvaror 
vid köp av 

kök 

Ring 011-10 71 10 
för kostnadsfritt 

hembesök! 

 Amelie     Dan     Peter     Martin     Ulla

Om du funderar över lån, sparande eller något annat 
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka 
ett personligt möte hos oss!

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Kan vi hjälpa till 
med något?

Om du funderar över lån, sparande eller något annat 
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka 
ett personligt möte hos oss!

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Kan vi hjälpa till 
med något?

Främre raden:
Anisa Jusic, Privatmarknad
Peter Johansson, Skog & Lantbruk
Johanna Florman, Privatmarknad
Anita Lindqvist, Privatmarknad

Bakre raden:
Christina Magnusson, Privatmarknad
Linda Whass, Företagsmarknad
Göran Bergort, Kontorschef
Gabriel Tan, Privatmarknad
Christoffer Borgsjö, Företagsmarknad

17 okt kl 11.00–14.00!

Öppet: Mån-tors 10-18 · Fre 10-16 · Lör 10-14
Järngatan 21, Norrköping · 011-14 90 40

www.spiscenter.com 

Öppet: Mån-tors 12-18 · Fre 12-16 · Lör 11-14
Floragatan 4, Linköping · Tel 013-21 91 20

www.didriksons.se

Järngatan 21, Norrköping 
Tel. 011-14 90 40
www.spiscenter.com

Välkommen hem till värmen

Contura är en svensktillverkad kvalitetsprodukt. När du väljer en av våra eldstäder får du alltid 
genomtänkt design och stora valmöjligheter i utformning, material, värmelagring och tillbehör. 
Förbränningstekniken hör till marknadens mest eff ektiva i alla modeller och vårt Clean Burn-
ing-system håller elden synlig bättre än alla andra. Vi ger alltid 5 års garanti.

En kamin från Contura ska sprida värme och mys i 

ditt hem under många år framöver. Därför ska du välja 

med omsorg. Vi gör Contura för dig som uppskattar 

god design, smarta funktioner och stor valfrihet.

När du köper en kamin från Contura investerar du i 

svensk design och kvalitet av högsta klass. 

Läs mer på contura.se

Det fi nns inget mysigare 
än en värmande brasa

Contura 690AG Style

Contura 310, vit

Contura 590T  
Style

Din kamin och  
bastubutik!

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

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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ALCRO BESTÅ  
FÖNSTERFÄRG

 

 

 

 
 

Inomhus- 
färg

Väggfärg Alcro  
Silke 2,7l valfri kulör 

299:-

Ågatan 4, SÖDERKÖPING 
Vardag 7 - 18 (Jaktavd 9-18). Lörd 9 - 14
Tel 0121 - 120 20         www.djurbergs.se

FÄRG • TAPET
GOLV • KAKELÖPPETTIDER: Vardagar: 07.00-18.00 (Jaktavdelningen 09.00-18.00) • Lördagar: 09.00-14.00 • Söndagar: Stängt

TRIMMER
ORD. PRIS 5.900:-

4.900:-
Husqvarna 336FR, utrustad med X-Torq-motor, som 
kombinerar råstyrka med låg bränsleförbrukning.

RÖJSÅG
ORD. PRIS 7.690:-

6.990:-
Stihl FS 410, modern, robust, lättstartad 
och effektstark professionell röjsåg, med 
lång livslängd.

MOTORSÅG
ORD. PRIS 1.995:-

1.795:-
Stiga SEV2416Q, är ergonomisk, miljövänlig och lätt att 
använda. En elektrisk motorsåg med 2 400 W motor.

DUBBELSTUDSARE

444 MARLIN
ORD. PRIS 25.000:-

16.995:-
Syntet blaze camo.

HÖSTKAMPANJER PÅ 
DJURBERGS

BLASER R8 PROFESSIONAL

23.995:-
Standardkaliber.

FLEECEJACKA
ORD. PRIS 1.199:-

699:-
Hundföraren.

PROFFSRADIO EX0155

1.790:-
Inkl. skogsantenn värde 249:-

Priserna gäller till och med 31 oktober.

INTERIÖRVECKOR
KAMPANJEN GÄLLER TOM 30 SEPTEMBER 2014 OCH GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA ERBJUDANDEN

Passa på! Kampanj på skjutdörrar 
och inredning från Elfa och Lumi. 
Gäller 15-30 sept.

20% rabatt

20% 
RABATT

20% 

på h
ela

 so
rtim

entet 

av 
kakel o
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Gäller
 vecka

 38-39 på ord
. prise

r.

WWW.KONRADSSONS.COM

KAKEL

Konradssons sortiment hittar du hos…
CONTURA 556:1
TYP  BRASKAMIN

EFFEKT  3-7 kw

VERKNINGSGRAD 79%

VÄRMER  UPP TILL 120 m2

HÖJD  1080 mm

ELDSYNLIGHET FLÄKT-
KOMPATIBEL

Tillval: Fläkt, nedre lucka, förvaringslucka, kokplatta, vridplatta, 
golvskydd i glas eller plåt, anslutning för uteluft, skorsten. 

BREDD  495 mm

DJUP  440 mm

VIKT  105 kg

FÄRG  SVART ELLER GRÅ

VEDLÄNGD 33 cm

www.contura.se

18.900:-
Ord. pris 

Exkl. tillval

KAMPANJPRIS
CONTURA 556:1
Ord. pris 18.900:-

JUST NU 15.900:-

Spara 
3.000:-

15-30 SEPTEMBER FÅR
DU DESSUTOM 20% PÅ VÅRT

ÖVRIGA SORTIMENT.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER.

Gäller mellan 29/8 - 12/10 2014.
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ANLITA PROFFS ELLER  
INSTALLERA SJÄLV, FÅ UPP TILL 

2 600 kr  
I INSTALLATIONSBIDRAG

Passa på! Kampanj på skjutdörrar 
och inredning från Elfa och Lumi. 
Gäller 15-30 sept.

20% rabatt

20% 
RABATT

20%
RABATT

DEMODAG MED ELFA OCH SVEDBERGS
säljare på plats som informerar och ritar,  
då bjuder vi även på Ankis Gulaschsoppa.29/9

VI HAR KAMPANJPRISER PÅ FLER KAMINER

Vill du ha inrednings-
tips och hjälp att  
skapa ditt projekt?

Kom in till oss.
Vår utbildade inredningsexpert hjälper dig att  
kombinera färger och material på väggar, golv, 
textilier och övrig inredning för ett lyckat resultat. 
Fråga efter vår inredningsexpert i butiken!

Kom in och
träffa vår

inredningsexpert
Johanna i
helgen!

COLORAMA KUNGÄLV Adressgatan XX, Ortsnamn. Tel: 0000-00 00 00.  
Öppet: Mån–fre XX–XX. Lör XX–XX. Sön XX–XX

Vill du ha inrednings-
tips och hjälp att  
skapa ditt projekt?

Kom in till oss.
Vår utbildade inredningsexpert hjälper dig att  
kombinera färger och material på väggar, golv, 
textilier och övrig inredning för ett lyckat resultat. 
Fråga efter vår inredningsexpert i butiken!

Kom in och
träffa vår

inredningsexpert
Johanna i
helgen!

COLORAMA KUNGÄLV Adressgatan XX, Ortsnamn. Tel: 0000-00 00 00.  
Öppet: Mån–fre XX–XX. Lör XX–XX. Sön XX–XX

Golv
Vinylklick strong  
kalkad ek 8mm 

299:-
/m2

Dags att ta körkort? 
Aktuella kursstarter och mer information hittar du på

helensforkorkort.se
Margaretagatan 1   Söderköping    0121-100 11

Dags att ta körkort?

Vilbergens Centrum
Urbergsgatan 90
603 56 Norrköping
011-102700
www.hjälpboden.se

Mån-Fre 10-18 Lör 10-13

Vi har bl.a:
- Rollatorer
- El-scootrar
- Käppar
- Stödbandage
- Synhjälpmedel
- Hörselhjälpmedel
- Hushållshjälpmedel
- Hygienhjälpmedel

Din hjälpmedelsbutik
i Vilbergen

Funktion 

 & 
          Design

Vi har julklapparna som gör skillnad!

TERMINSSTART 
miniorer åk f-3  östra ryds församlingshem 
Torsdagar 15.30-17.00 med start 6 sept. 
eftis åk 4-6  östra ryds församlingshem 
Tisdagar 15.00-16.30 med start 4 sept. 
barnkör åk f-4 västra husby skola (musiksalen)                                                    
Onsdagar 15.00-15.50 med start 5 sept. 

Nyheter i höst!                                                                                                              
messy church i västra husby kyrka 
Onsdagarna 10 okt. 7 nov. och 5 dec. kl. 17.00-19.00                                                            
Föräldrakvällar i v. husby församlingshem                                                      
Onsdagarna 26 sept. 24 okt. och 21 nov.  kl. 18.00                                                                           

För mer info: www.svenskakyrkan.se/ostraryd                                                                                  
tel. 011-706 13 

 

Anders Karlin 
Söderköpings Bokhandel

”Ska man ha en bokhandel så ska man 
ha den i Söderköping! Det finns en 
styrka i det lilla och det nära, vi ställer 
upp för varandra och det är lätt att 
känna sig hemma. Genom samverkan 
kan vi tillsammans skapa en attraktiv 
helhet. Därför är det givet för oss att 
annonsera i Söderköpings-Posten.”

Tider:
Ons-lör kl: 12-17, kl: 18-22
Sön kl: 12-17
Mån-tis bokas vid förfrågan
Julafton kl 15-17  
(kl: 12-14 fullbokat)  

Julbord på Brunnen 

Priser:
12-17, pris: 540 kr/pers
18-22, pris: 590 kr/pers
24 dec, julafton, 600 kr/pers
Barn upp till 8 år, pris: 100 kr/pers
9-12 år, pris: 150 kr/pers
I julbordet ingår 4 cl vinglögg  
alternativt alkoholfri glögg  
samt kaffe. Dryck ingår ej. 

Kontakta oss för bokning 
och mer information:
Tele: 0121-109 00 
E-Post: info@sbrunn.se
Adress: Skönbergagatan 35
www.soderkopingsbrunn.se

Pianomusik m.m. till Roland Engdahl  
lördagar 30/11, 14/12 och 21/12 samt 
söndagar 1/12, 8/12, 15/12 och 22/12 kl 
13-16. Julafton kl 14-16:30.

Dans till Debbie och Lasse
fredagar och lördagar samt nyårsafton.

Underhållning:

Decembermeny
Hela julbordsperioden fram till den 26/12

Svenska klassiker (skagen, lax och löjrom)

Kalvfilé Oscar med persiljeslungad  
kulpotatis 

Hjortron pannacotta med knäckflarn och 
myntade bär

Julklappstips
Presentkort som kan användas till våra 
båtturer, vår wellnesavdelning samt till 

boende och mat.

´
´



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:     19 900 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   14 925 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
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:     14 900 kr (exkl moms)
Rabatterat pris:   11 175 kr (exkl moms)

Liggande

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
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:     9 220 kr (exkl moms)
Rabatterat pris:   6 915 kr (exkl moms)

Liggande

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
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:     10 190 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   7 642 kr (exkl moms)

Förstasidan

Åttondelssida

80x60 mm

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    122 mm
Höjd:    88 mm
Pris:     4 620 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   3 465 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Bredd:    80 mm
Höjd:    60 mm
Pris:     1 999 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   1 499 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
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.

Ryggen på första- och sista sidan
Bredd:    11 mm
Höjd:    372 mm
Pris:     3 995 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   2 996 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Textrad på sista sidan
Bredd:    248 mm
Höjd:    12 mm
Pris:     995 kr (exkl moms)

Rabatterat pris:   746 kr (exkl moms)
Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2020. 
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Annonstext

Helsida:  16 995 kr (exkl moms)
Halvsida:   9 995 kr (exkl moms)
Kvartssida:  5 995 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.

FÖRETAGSPRESENTATION - ANNONS

Företagsnamn: Söderköpings Musikhandel
Ort: Söderköping
Drivs av: Anna-Lena Svensson
Bransch: Butik
Tjänster/utbud: Vi säljer LP-skivor, vinyler, affischer, LP-spelare och arrangerar 
små konserter i vår trivsamma lokal på Storgatan i Söderköping. 
Vad fick dig att starta företaget? Jag har drömt om att starta företag i många år. 
Med stort intresse inom musik och service känns det som en rolig utmaning och 
ett tillskott till Söderköpings utbud av tjänster och handel som finns idag. 
Tidigare erfarenheter: Jag har arbetet inom service och handel hela mitt liv. Jag 
har dessutom tidigare yrkeslivserfarenhet som eventansvarig och artistbokare.  
Framtidsplaner? Att utveckla butiken och bjuda in några populära lokala artister. 
Vi ska bli den naturliga mötesplatsen för alla musikälskare i Söderköping med 
omnejd. 

Läs mer och kontakta oss på:      Besöksadress:
www.soderkopingsmusikhandel.se   Storgatan, Söderköping

 

EXEMPEL

Söderköpings  
Musikhandel

Nu kan du nå ut med en egen kundtidning till alla  
Söderköpings-Postens läsare. Mot en mindra 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 

NYHET!
Annonsera med en  
egen kundtidning

4 sidor:  Från 25 000 kr (exkl moms)
8 sidor:  Från 35 000 kr (exkl moms)
12 sidor:  Från 42 000 kr (exkl moms)

Vänligen kontakta oss för mer information och offert.

Grafisk produktion
Vi hjälper ditt företag att synas! En tydlig grafisk identitet är viktigt för att lyckas med 
företaget. Vi hjälper gärna till att utforma reklamblad, broschyrer, affischer,  
kundtidningar, visitkort, roll-up och skyltar m.m.Välkommen att kontakta oss för  
ett förutsättningslöst möte, helt utan kostnad. 

Vänligen kontakta oss för mer information och offert.

Låt oss hjälpa till 
med grafisk  

produktion och 
 marknadsföring



Utgivning  Annonsbokning     Materialdag  Tema
Lör 22 februari  1 februari       5 februari      Resor/Bröllop  
Lör 21 mars  1 mars       5 mars    Miljö & Energi/Bostad 
Lör 18 april  1 april              5 april    Båt & Skärgård
Lör 23 maj   1 maj                       5 maj    Sommar/Stadsloppet/Vikbovändan
Lör 29 augusti  1 augusti       5 augusti    Hälsa & Skönhet/Kurser
Lör 26 september 1 september       5 september   Jord & Skog/Jakt
Lör 24 oktober  1 oktober       5 oktober    Bil & Däck/Julbord  
Lör 21 november  1 november       5 november   Julklappstips

Utgivningsplan 2020

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: Ska vara 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

Ansvarig utgivare: 
Åke Serander 
 
Grafisk produktion
Mikael Karlsson 

Reportage/mediasäljare
Daniel Serander

Tidningen är religiöst och  
partipolitiskt obunden.

Kontakta oss

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

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. 2019 samlade vi in hela 20 700 kronor.
ED Söderköpings Stadslopp: Vi är mediapartner till loppet som kommer bli en folkfest den 18 juni 2020.
Vikbovändan: Vi är mediapartner till det natursköna loppet som äger rum den 8 augusti mellan gårdarna på Vikbolandet. 
Jag gillar att handla lokalt: Vi är initiativtagare och arbetar för en levande stad. Alla som bär knappen får  
erbjudanden från flera butiker i Söderköping. Bär knappen du också för att visa att du gillar att handla lokalt.  
Aktuella erbjudanden hittar du i tidningen.
Cooperate Coffice i Söderköping: Vi är supportföretag sedan starten 2018. För oss är det självklart att stötta Coffice 
som är en möjlighet till nätverk, företagsutveckling och samarbeten inom det lokala näringslivet i regionen.
NyföretagarCentrum Söderköping: Vi är samarbetspartner och vill medverka till ett positivt företagsklimat för ännu 
flera framgångsrika företag i Söderköping. 

Exempel på våra samarbeten och initiativ


