
ALLA KAN BIDRA 
Sällan har uttrycket ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” 
varit mer passande. Det är upp till oss att rädda våra lokala företag 
och se till att behålla så många arbetstillfällen som möjligt. Vi vill 
därför uppmana alla gratistidningarnas läsare att gynna våra lokala 
butiker, restauranger och alla andra företag genom att handla lokalt! 

Vår bransch står inför utmaningar i dessa tider. Då vi som gra-
tistidningar inte har några prenumerationsintäkter eller stat-
liga bidrag så har vi nu infört möjligheten att stötta den lokala 
journalistiken genom ett frivilligt bidrag till just din lokala gra-
tistidning.

I takt med att coronaviruset sprider sig i landet blir det uppenbart 
att det handlar om en kris för hela samhället. Vården, offentliga verk-
samheter, individer och företag sätts på prov. Vad följderna kommer 
bli vet vi inte ännu men det är till stor del upp till oss själva. Vi ska inte 
sprida smitta vidare, vi måste hjälpa dom i vår närhet som inte längre 
kan handla eller gå till apoteket själva, vi ska hålla oss informerade 
om nya riktlinjer från myndigheter.

KRAFTTAG 
TILLSAMMANS!

Gratistidningarna samlar Sveriges lokaltidningar 
som delas ut gratis till alla hushåll och just det fak-
tum att den delas ut till alla blir dess uppgift vikti-
gare än någonsin. Aldrig tidigare i modern tid har 
det varit viktigare att nå ut till alla människor med 
korrekt information som motverkar falska nyheter 
och åsiktsbubblor som vi ser på sociala medier.

Våra journalister jobbar hårt för att ge er lokala ny-
heter varje vecka och till skillnad från prenumere-
rade tidningar har vi inte rätt till statligt presstöd 
just tack vare det faktum att den delas ut till alla. 
Vår enda intäktskälla är våra annonsörer och det 
är dom som möjliggör att Du får tidning med lokal 
journalistik, gratis, hem i brevlådan. 


