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Nyhetstidningen för St
ockholms skärgård
Skärgården bevakar hela
länets kust samt dess öar
från Gris
till Lan

Annonspriser 2018

dsort i söder. Tidningen
slehamn i norr
rapporterar varje veck
a om aktuella frågor
som berör öarnas fastoch fritidsboende sam
t besökare.
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av tiaminb
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Känd motoryacht
på böljan igen
Det har varit många turer med
ägartvister, efterlysningar, likvidationer, konkurs och tingsrättsdomar. Nu
verkar det som att Ivar Kreugers
motoryacht Loris snart är i sjön igen.
SIDAN 15
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Färre besökte båtmässan
Unik sälkurs
lockade
öarnas
jägare
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På nio år har båtmässan, Allt för
sjöns, besöksstatistik sjunkit med
24,5 procent. Dock
ökade motorbåtsförsäljningen i år.
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Kommunen kräver att
husägare river brygga

För dyrt med frakten

– Uppenbarligen har länsstyrelsen gjort ett misstag, säger
byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein (M).

Länsstyrelsen anser att strandskyddet på platsen är upphävt,
men Österåkers kommun driver nu ärendet vidare till Markoch miljödomstolen.
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Kapten Full
ramlar inte
omkull efter
ett glas vin
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Det har stormat kring TRSM, som
ska ta över skärgårdstrafiken i april,
men det är inget som den nya storägaren Gotlandsbolaget fäster någon
vikt vid.
– Vi skräms inte utan går in i det
här med fullt engagemang, säger
Björn Wolrath, Gotlandsbolagets stySIDAN 9
relse.
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Gunnar Keijser, 83, tyckte det blev för
dyrt att frakta hem båten från
Husarö till Stockholm. Han valde att
SIDAN 11
ro hem den istället.

”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

Anklagas för
sex års passivitet
Vaxholms kommun utreds just nu av
Justitieombudsmannen med anledning av ett anmält svartbygge som
inte hanterats på sex år. SIDAN 9
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och öar i fokus
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Guns livs på
Nämdö till salu
Efter 40 år i verksamheten säljer nu Kerstin
Öhman Moberg
familjeföretaget. Hon
önskar att någon vill driva verksamSIDAN 7
heten vidare.

Mycket dramatik på färjan
Linea under stor övning
Ett flertal skadade ombord och i vattnet, samt rökutveckling i maskinrummet. Ett hundratal människor från olika
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sjöräddningsenheter var inblandade när en stor samverkansövning genomfördes utanför Tynningö. SIDORNA 12–13
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Motorkrys
saren som

När Christoffer
Stavenow
en räknade
såg Thelma
han med
Det var
IV för första
tre års arbete
för åtta
gångår sedan
för
men ännu att få båten i skick. Han och fadern
fortgår renoveringen. CG
Anders Stavenow
Pettersson-båt
en ska kunna hoppas nu att
den unika
sjösättas
nästa sommar.
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Karsholmsbor hoppas på
SIDAN 15
reguljärtrafik

Gotlandsb
snuvas på olaget kan
skärgårds
trafik
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Efter flera års längtan och slit ska öarna i Österåkers kom- till ön, förra onsdagen. 15 april startar helgtrafiken och en
mun äntligen få helgtrafik till och från sin replipunkt Åsätt- dubbeltur kommer att köras på förmiddagen, en på eftermidra på Ljusterö. Det blev glädjeyra och hurrarop på Ingmarsös dagen, alla lördagar och söndagar året om.
SIDAN 3
bygdegård när kommunpolitikerna hade med sig beskedet ut

– Jag hade önskat att
finansministern skulle
sätta sig in mer i problematiken,
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säger Per Lodenius (C)
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Glädjeyra på Ingmarsö när
helgtrafiken beslutades

gör att rederierna står i kö för att personalen ska hinna genomgå nödvändiga säkerhetsutbildningar. SIDORNA 12–13
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Flera rapporter
om olycksfärjan
Castella
blev liggandes
rederiet
på Färjeistället
Transportstyre för att skickas
till
föreskriver. lsen som Sjölagen
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– Utan dessa tankemödor vore arbetet
inte lika intressant,
säger Gunnar Friberg,
som ansvarar för att
Waxholmsbolagets många tidtabeller
anpassas till ishinder, bryggor, bussar,
passagerartryck och olika fartyg.
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Det är full aktivitet vid Öckerö maritime center under övningarna i Rindö hamn just nu. Vid årsskiftet införs nya lagkrav som
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Från Grissleha

Allmogebåtar,
förr och glad hantverkstekniker från
dragspelsmusik
av ingredienserna
var några
i Muskö hembygdsdag som hölls
traditionsenligt
söndagen i
första
augusti.

Det stormar
kring Waxholmsbolaget
TRSM. Efter
s upphandlade
förra veckans
Norrskär kommer
rederi trafikchef
polisrazzia
Henrik Ekelund
ledning behandlarnya allvarliga uppgifter mot ångfartyget
sin personal
om hur rederiets dem djur och berättar
sina anställda.
Skärgården
hur obekväma som ”rusket”, kallar
tagit del av
I
arna ska köpas
beskriver VD en inspelning som
personer på
ut. Det har
ändrat personalens
Anette Schilde
också uppdagats
ångbåtoch
att Schilde
tidrapporter
själv
i efterhand.

Det våras
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Drygt 900
fastighetsägare
brunnar på
med enskilda
Ljusterö
brev från kommunenfick i förra veckan
med uppmaningen att
snarast testa
sitt dricksvatten.
Anledningen
är
vattnet innehållermisstanken om att
höga halter
ohälsosamma
tungmetaller. av
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Varm sensommar hjälper
skärgårdskrogar SIDAN 15

Kustbevakningen
kan få nya befogenheter
Kustbevakningen omorganiserar,
regionerna försvinner och en nationell ledning införs. Samtidigt föreslås
myndigheten få utökade befogenheter
för brottsbekämpning.
SIDAN 3
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regionala nyheter

• www.skarg

1/2-sida ligg
250 x 176 mm

9.500:-

arden.se

Bred blandning och
vassa pennor
Tidningen bevakar alla
aktuella frågor som berö
r skärgården. Heta ämn
skildras i artiklar och repo
en debatteras,
rtage samt kommentera
s i krönikor och kåserier.

1/2-sida stå
122 x 357 mm

1/4-sida
122 x 176 mm

1/4-sida
250 x 85 mm

1/6-sida
80 x 176 mm

Övrig information

1/8-sida
122 x 85 mm

9.500:5.250:5.250:4.200:3.650:-

Utgivning 50 utgåvor/år på torsdagar
1/12-sida

Teknisk information
Format:
Satsyta:
Antal spalter:
Raster:
Bildupplösning:

tabloid 280 x 397 mm
250 x 370 mm
6 st
100 linjer/tum
200 dpi

80 x 85 mm

2.500:-

* Omslag 4 (Baksidan)

18.500:-

Annonsmaterial

Färdigt material innebär tryckoptimerad PDF (för dagstidningstryck) eller EPS med högupplösta (min 200dpi) 4-färgsbilder
(CMYK) och post-scripttypsnitt inkluderade. Insänds material
av annat slag kan det medföra kostnad för layoutarbete.
Materialdagen är fredagen innan utgivningsveckan.
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

Specialist 44 x 27 mm

950:-

Vid bokning av 10 införanden med
fakturering av samtliga införanden
i förskott är totalpriset

4.800:-

Vid bokning av 50 införanden med
fakturering av samtliga införanden
i förskott är totalpriset

18.725:-

OBS! För utgåvor 9 och 10 (båtmässan

"Allt för sjön") gäller en separat prislista!

Annonsera i
TS-kontrollerade
tidningar så vet du
vad du får för pengarna.

www.skargarden.se

