
1/1-sida  
250 x 370 mm 15.900:-*

1/2-sida ligg 
250 x 176 mm 9.500:-

1/2-sida stå
122 x 357 mm 9.500:-

1/4-sida 
122 x 176 mm 5.250:-

1/4-sida 
250 x 85 mm 5.250:-

1/6-sida 
80 x 176 mm 4.200:-

1/8-sida 
122 x 85 mm 3.650:-

1/12-sida 
80 x 85 mm 2.500:-

* Omslag 4   (Baksidan)   18.500:-

OBS! För utgåvor 9 och 10 (båtmässan 
"Allt för sjön") gäller en separat prislista!

Specialist   44 x 27 mm 950:-
Vid bokning av 10 införanden med 
fak tu re ring av samtliga införanden 
i förskott är to tal pri set 4.800:-
Vid bokning av 50 införanden med 
fak tu re ring av samtliga in för an den 
i förskott är totalpriset 18.725:-
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Teknisk information
Format:    tabloid 280 x 397 mm
Satsyta:    250 x 370 mm
Antal spalter:    6 st
Raster:    100 linjer/tum
Bildupplösning: 200 dpi

Annonsmaterial
Färdigt material innebär tryckoptimerad PDF (för dagstidnings-
tryck) eller EPS med högupplösta (min 200dpi) 4-färgsbilder 
(CMYK) och post-scripttypsnitt inkluderade. Insänds ma te ri al 
av annat slag kan det medföra kost nad för lay out ar be te.

Materialdagen är fredagen innan ut giv nings veck an.
Annonsmaterial skickas till marie@mancan.se

Annonsbokning - Ulf Gustavsson
Mancan AB, Hammarby Fabriksväg 43, 5tr, 120 30 Stockholm 
Tel. direkt: 08-54 54 27 03, 0735-05 33 96. 
E-post: ulf@mancan.se

Övrig information

Nyhetstidningen för Stockholms skärgårdSkärgården bevakar hela länets kust samt dess öar från Grisslehamn i norr till Landsort i söder. Tidningen rapporterar varje vecka om aktuella frågor som berör öarnas fast- och fritidsboende samt besökare.

50 nr om året.Prenumerera NU!
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Hembygdsdag firadesmed dragspel
Allmogebåtar, hantverkstekniker från
förr och glad dragspelsmusik var några
av ingredienserna i Muskö hembygds-
dag som hölls traditionsenligt första
söndagen i augusti. SIDAN 15

Höga gifthalter i brunnar på LjusteröDrygt 900 fastighetsägare med enskilda
brunnar på Ljusterö fick i förra veckan
brev från kommunen med uppma-ningen att snarast testa sitt dricksvatten.

Anledningen är misstanken om attvattnet innehåller höga halter avohälsosamma tungmetaller. SIDAN 3

Camilla simmade runtHusarö snabbast av alla
SIDAN 18

Djup spricka mellan rederioch besättning i sjötrafiken

”” Misstankar finnsäven om att be-sättningen tar enöl till maten på sinfritid. SIDAN 11

Det våras för båttvättarna
SIDORNA 12–13
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Det stormar kring Waxholmsbolagets upphandlade rederi

TRSM. Efter förra veckans polisrazzia mot ångfartyget

Norrskär kommer nya allvarliga uppgifter om hur rederiets

ledning behandlar sina anställda. I en inspelning som

Skärgården tagit del av beskriver VD Anette Schilde och

trafikchef Henrik Ekelund sin personal som ”rusket”, kallar

dem djur och berättar hur obekväma personer på ångbåt-

arna ska köpas ut. Det har också uppdagats att Schilde själv

ändrat personalens tidrapporter i efterhand.
SIDORNA 8–9

POSTTIDNING A

Skoj för hela familjen på Nynäskalaset SIDAN 15

Ny förvaltningsplan för fiske
Strömming/sill och skarpsill tillkom-
mer som arter i EU:s nya förvalt-
ningsplan för Östersjöfiske.– Ett helhetsgrepp för att nå EU:s

gemensamma målsättningar på lång
sikt, säger MalinWilhelmsson påHavs- och Vatten-myndigheten.

SIDAN 11

FOTO: BENGT GRÖNKVIST 
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Gotlandsbolaget kansnuvas på skärgårdstrafik
Gotlandsbolagets köp av 51 procent
av aktierna i TRSM kan bryta mot
gällande avtal.– Aktieaffären har inte gått till som

den ska, säger Trsm:s förre operativa
chef Kent Dahlberg. SIDAN 3

Gålö kan bli riktig ö igen
SIDAN 11

Färjans felrapporter försvann
Flera rapporter om olycksfärjan
Castella blev liggandes på Färje-
rederiet istället för att skickas till
Transportstyrelsen som Sjölagen
föreskriver.

SIDAN 7

Vårdpersonal vägradebåtskjuts till skadad öboDen skadade Löparöbon fick vänta i
timmar på smärtlindring då vårdper-
sonal vägrade åkamed en privat båt. SIDAN 16

Motorkryssaren som fick en andra chans

Nu är det bevisat: Ejdernpåverkas av tiaminbrist

”” Länsstyrelsen tillämpar lagen påett närmast utstuderat ogint sätt.

SIDAN 4

Djuröboslog nyttvärlds-rekord
SIDAN 11

Safariparkplaneraspå Gräddö
SIDAN 15
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FOTO:SAMSTORPS GÅRD

Ejdern fortsätter att minska kraftigt i skärgården och ingen

har hittills riktigt kunnat förklara varför. En orsak som SVA,

Statens veterinärmedicinska anstalt, tidigare presenterat

men inte kunnat fastställa, är tiaminbristen, brist på B-vita-

min, hos fåglarna. Nu har forskarna lyckats bevisa sambandet.
SIDAN 5

När Christoffer Stavenow såg Thelma IV för första gång-

en räknade han med tre års arbete för att få båten i skick.

Det var för åtta år sedan men ännu fortgår renoveringen.

Han och fadern Anders Stavenow hoppas nu att den unika

CG Pettersson-båten ska kunna sjösättas nästa sommar.SIDORNA 24–25
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POSTTIDNING A

Svartsö-tjejvann 
”P3-osignat”Amanda Nordeliusfrån Svartsö togförstaplatsen i radi-otävlingen ”P3-osignat”. Hennes låt

”Never Enough” kommer nu att
strömma ut i riksradio. SIDAN 21

Majoritet positiva tillsjöfyllerilag88 procent av svens-karna är positiva till
alkohollagen. Det visar en undersök-
ning gjord på uppdrag avTransportstyrelsen. Tydliga siffror,

enligt myndighetens Lars-Göran
Nyström.  

SIDAN 23

Människor 
och öar i fokus
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Räds inte turbulensen
Det har stormat kring TRSM, som
ska ta över skärgårdstrafiken i april,
men det är inget som den nya stor-
ägaren Gotlandsbolaget fäster någon
vikt vid.

– Vi skräms inte utan går in i det
här med fullt engagemang, säger
Björn Wolrath, Gotlandsbolagets sty-
relse. SIDAN 9

Känd motoryacht 
på böljan igen
Det har varit många turer med
ägartvister, efterlysningar, likvidatio-
ner, konkurs och tingsrättsdomar. Nu
verkar det som att Ivar Kreugers
motoryacht Loris snart är i sjön igen. 

SIDAN 15

Färre besökte båtmässan
På nio år har båtmässan, Allt för
sjöns, besöksstatistik sjunkit med
24,5 procent. Dock
ökade motorbåts-
försäljningen i år.
SIDAN 7

Karsholmsbor hoppas på
reguljärtrafik SIDAN 15

Bråda tider för ökad säkerhet

Glädjeyra på Ingmarsö när
helgtrafiken beslutades

””Kapten Full
ramlar inte
omkull efter
ett glas vin

SIDAN 4

Unik sälkurs
lockade 
öarnas 
jägare

SIDAN 11

Fettfene-
klippare
sökes

SIDAN 3
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Efter flera års längtan och slit ska öarna i Österåkers kom-

mun äntligen få helgtrafik till och från sin replipunkt Åsätt-

ra på Ljusterö. Det blev glädjeyra och hurrarop på Ingmarsös

bygdegård när kommunpolitikerna hade med sig beskedet ut

till ön, förra onsdagen. 15 april startar helgtrafiken och en

dubbeltur kommer att köras på förmiddagen, en på eftermid-

dagen, alla lördagar och söndagar året om.
SIDAN 3

Det är full aktivitet vid Öckerö maritime center under övning-

arna i Rindö hamn just nu. Vid årsskiftet införs nya lagkrav som
gör att rederierna står i kö för att personalen ska hinna genom-

gå nödvändiga säkerhetsutbildningar. SIDORNA 12–13
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POSTTIDNING A

Kan tabellen
bäst
– Utan dessa tanke-
mödor vore arbetet
inte lika intressant,
säger Gunnar Friberg,
som ansvarar för att
Waxholmsbolagets många tidtabeller
anpassas till ishinder, bryggor, bussar,
passagerartryck och olika fartyg.

SIDAN 2

Minister 
duckar om
bränsleskatt
– Jag hade önskat att
finansministern skulle

sätta sig in mer i problematiken,
säger Per Lodenius (C) SIDAN 5
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Lokala och
regionala nyheter
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För dyrt med frakten
Gunnar Keijser, 83, tyckte det blev för
dyrt att frakta hem båten från
Husarö till Stockholm. Han valde att
ro hem den istället. SIDAN 11

Anklagas för 
sex års passivitet
Vaxholms kommun utreds just nu av
Justitieombudsmannen med anled-
ning av ett anmält svartbygge som
inte hanterats på sex år. SIDAN 9

Landsort laddar 
för sprängsten SIDAN 15

Varm sensommar hjälper
skärgårdskrogar SIDAN 15

Mycket dramatik på färjan
Linea under stor övning

Kommunen kräver att
husägare river brygga

””Det var
ruggigt.

SIDAN 2

Nya matsalen ett lyft
för hotellet SIDAN 5

Länsstyrelsen anser att strandskyddet på platsen är upphävt,

men Österåkers kommun driver nu ärendet vidare till Mark-

och miljödomstolen. 

– Uppenbarligen har länsstyrelsen gjort ett misstag, säger

byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein (M).
SIDAN 3

Ett flertal skadade ombord och i vattnet, samt rökutveck-

ling i maskinrummet. Ett hundratal människor från olika
sjöräddningsenheter var inblandade när en stor samverkans-

övning genomfördes utanför Tynningö. SIDORNA 12–13
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Guns livs på
Nämdö till salu
Efter 40 år i verksam-
heten säljer nu Kerstin
Öhman Moberg
familjeföretaget. Hon
önskar att någon vill driva verksam-
heten vidare. SIDAN 7

”Jag stred
hårdast för
Köpmanholms
skola”
Kommunalrådet Berit
Jansson (C) lämnar
politiken efter 25 år. En politisk seger
för Berit Jansson har varit bevarandet
av Köpmanholms skola. SIDAN 7

Kustbevakningen 
kan få nya befogenheter
Kustbevakningen omorganiserar,
regionerna försvinner och en natio-
nell ledning införs. Samtidigt föreslås
myndigheten få utökade befogenheter
för brottsbekämp-
ning.
SIDAN 3

KRÖNIKA AV 
MISSE LJUNGSTRÖM

”Alla valde att
jobba hemifrån”

SIDAN 11
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Tidningen bevakar alla aktuella frågor som berör skärgården. Heta ämnen debatteras, 
skildras i artiklar och reportage samt kommenteras i krönikor och kåserier. 
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