
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 bilagor gäller separata prislistor.

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:-

www.skargarden.se

Annonspriser 2021

Utgivning 50 utgåvor/år på torsdagar

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 25, 8 tr, 120 30 Stockholm 
Tel. direkt: 08-54 54 27 03, 0735-05 33 96. 
E-post: ulf@mancan.se

Övrig information

Annonsera i 
TS-kontrollerade 

tidningar så vet du 
vad du får för pengarna.

NYHETSTIPS 0733-54 54 40 • E-POST redaktionen@skargarden.se • www.skargarden.se

Covid ger rusch 
för grovsopor
Covid-19 och utebliven grovsop-hämtning i södra delarna av skär-gården innebär massor med jobb förFredrik Liljeblad.

Och han får höra en hel del om detkommunala sopbolagets beslut att ställain hämtningarna.
– Folk är inte glada… SIDAN 7

Ja till nybyggen 
på Kymmendö
Länsstyrelsen väljer att inte överprövaHaninge kommuns beslut om för-handsbesked för nya hus på

Kymmendö. Ett efterlängtat beskedför flera familjer på
ön som nu får
chans att bygga
egna hem.
SIDAN 11

Rörigt vid Årsta havsbad
Parkeringsvakterna hade fullt upp iÅrsta havsband under helgen 27-28juni. Inte mindre än 63 kontrollavgifterutfärdades. SIDAN 18

Lyxjakter blir fotoutställning

Fortsatt konflikt
vid Söderby brygga

””Kommunen
blundar 
för det

SIDAN 9

Krav på
total-
stopp
för
ålfisket

SIDAN 11

Vässad
satir 
tillbaka
på Oaxen

SIDAN 22
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Konflikten mellan företaget Sjömaskiner och boende vidSöderby brygga fortsätter. Sjömaskiner har nu dragit en sjö-
kabel nära ytan rakt genom en båtklubb och badstrand medrisk för att den kapas av propellrar. SIDAN 3

Lotte Johansson, fotograf och seglare, ställer ut bilder frånsin två månader lång resa med en lyxjakt Medelhavet. Gallerietär riggen på segeljakten Hild från 1899. Den här veckan

seglar hon och fyra andra Hild från Oskarshamn till Stock-holm för att berätta om resan och visa fotografier från seg-latserna bland annat mellan mast och mesan. SIDAN 18
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POSTTIDNING A

Musiken blev
hennes liv
Hervor Arnells avsikt
var att göra en akade-
misk karriär men när
hon träffade ton-
sättaren Bo Sundblad förändradesallt. Istället blev Hervor hans musasom gav honom inspiration och styrkanär de uppträdde tillsammans.

SIDORNA 14, 15 & 17

Slutsålt första dagen 
Yxlanborna har fått en brödbod meddagsfärskt bröd som sålde slut pånolltid vid öppning i måndags. 

SIDAN 2
Viten för svartbyggen på Torö SIDAN 13


