
1/1-sida  
250 x 370 mm 16.300:-*

1/2-sida ligg 
250 x 176 mm 9.900:-

1/2-sida stå
122 x 357 mm 9.900:-

1/4-sida 
122 x 176 mm 5.600:-

1/4-sida 
250 x 85 mm 5.600:-

1/6-sida 
80 x 176 mm 4.600:-

1/8-sida 
122 x 85 mm 3.900:-

1/12-sida 
80 x 85 mm 2.900:-

* Omslag 4   (Baksidan)   18.900:-

OBS! 
För utgåvor 10 och 11 (mässan Allt för Sjön) 
samt bilagor gäller separata prislistor.

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:-

www.skargarden.se

Annonspriser 2023

Utgivning  50 utgåvor/år på torsdag/fredag
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) 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 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.
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Flygande pendelbåtsnart i trafik
Till våren kommer världens förstaeldrivna passagerarfartyg medbärplan att sättas i drift i Stockholmpå sträckan mellan Tappström påEkerö och Klara Mälarstrand. 

SIDAN 7

Fotoutställning 
visar Calle Schewen 
Sjutton unika bilder av den kändefotografen Lennart Nilsson visas isamband med årets Taubefestival påRådmansö. Bilderna skildrar såväl endansande Calle

Schewen som den
vackra naturen på
Håtö Svansar. 
SIDAN 17

Båtförare drunknade
En man förolyckades när han badadefrån sin båt i Stora Värtan. I övrigtrapporteras om en relativt lugn mid-sommarhelg. SIDAN 9

Unikt anlöp väcker känslor

Skärgården får väntapå vindkraftskabel

””Det kan 
vara ett av
Sveriges 
minsta museer.

SIDAN 7

Stockholm var inte ett prioriterat område i den första om-gången av Svenska kraftnäts anslutningspunkter för havsbas-erad vindkraft. Det betyder att de projekt som planeras utan-

för skärgården får vänta tills nästa omgång 2025 eller betalaanslutningen till fastlandet själva.

SIDAN 3

Det var många öbor som hade samlats för att bevittna denhistoriska händelsen när S/S Blidösund för första gångensedan 1959 lade till vid Söderöras brygga förra helgen. – Blidösund representerar litegrann känslan ”vi mot dem”,

det är vi i skärgården mot dem i Stockholm. Fartyget byggdesju en gång i tiden för att Blidöborna var sura på Wax-holmsbolaget, sa fartygets kapten Philip Ronne.
SIDORNA 12–13
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POSTTIDNING A

GPS-problem
stoppade Jari 
Hål i flotten och långa
dagar med hård 
simning stoppade inte
Jari Tammis världs-
rekordförsök mellan Stockholm ochHelsingfors. Det gjorde däremot batteriet på den GPS som hjälptehonom att navigera under simningen.

SIDAN 14

Klenoder luftas
på Ljusterö
För fjärde gången
arrangeras
Ljusterörundan – ettveteranbilsrally där fordon med merän 20 år på nacken får ställa upp.– Det blir en folkfest, säger Henrikvan Rijswijk från MotorhistoriskaSällskapet i Sverige. SIDAN 2

Polisen vill bli fler på öarna
SIDAN 9

FO
TO

: I
NG

RI
D 

HE
DM

AN

Kajläge för 
kryssare invigdes

SIDAN 11

Äntligen
Midsommar 
på riktigt! 

SIDAN 18


