
KOLLLA!
HÄR ÄR BIDRAGEN I 
VÅR TÄVLING OM
BÄSTA NYA TIDNING



Vi bjöd in till en tävling, där vinsten är tryck till ett 

värde av 100 000 kronor. Uppgiften: Att komma på 

det bästa konceptet för en tidning eller bilaga och 

skissa ut det. Vi vill tacka alla tävlande för nedlagt  

arbete och bra uppslag till nya produkter. 

Vi nöjer oss faktiskt inte med att bara tacka, utan ger 

också tryck till ett värde av 20 000 kr till alla bidrag  

som har varit med i tävlingen men inte vinner*. Bläddra 

vidare så ser du de tävlande. De är alla vinnare!

* De 20 000 kronorna kan bara användas till att 

trycka tävlingsbidraget.
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FOTO: MAGNUS SKOGLÖF

Vi äter med ögonen innan vi äter 
med munnen så mat ska gärna 
vara vacker att se på!
                                                Jennie Walldén

hitta 
stilen!r

foodie
SMAKER & SAKER 
ATT GILLA NR 1

20
18# lovers

Ny bok ute!
Läs om jeNNie & deN 
koreaNska mateN!

# FOODIE LOVERS Idé och skisser: Marie Wramås, KristianstadsJournalen 

Beskrivning: Skapa unika tidningar för att marknadsföra nya böcker. I det här fallet är det en kokbok men det kan vara 
böcker om trädgård och odling, hälsa och friskvård. På så vis får man en redaktionell miljö med ett tydligt tema, där 
annonsörer kan synas. På respektive tidnings hashtag på Instagram (som #foodielovers) publiceras material från bok- 
förlagets konto och författaren. Varje bilaga blir på så vis också en kampanj i sociala medier.
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Middagen måste stå på 
bordet genast och du vill 
dessutom att det ska sma-
ka riktigt gott och mycket. 

I Mycket smak på nolltid 
hjälper Jennie Walldén dig 
att laga riktigt god mat på 
tre olika nivåer, beroende 
på hur bråttom du har. Är 
det superbrådis kan du ser-
vera en snabb wrap med 
teriyakilax, böngroddar och 
spenat eller vitlöksnud-
lar med brynt broccoli på 
bara 10 minuter. Finns det 

Den grå krackelerade serien från Olsson & Jensen är tillverkad av stengods med 
en reaktiv glasyr vilket ger varje del i serien en unik yta och skiftande färg. Varje 
skål, tallrik och mugg har sin exklusiva finish och tillhör karaktären för hantverket.

#foodielovers

asian
dinner

Jennie Walldén blev känd för svenska folket som Sveriges mästerkock när 
hon tog hem vinsten 2013. Nu driver hon restaurangen Namu i Malmö och 
arbetar även som matkreatör och tv-kock för bland annat Köket middag 
och TV4 Nyhetsmorgon. Hon är tvåbarnsmamma och jonglerar familj, jobb, 
vardagspussel och så klart matlagning varje dag. Med sin kunskap och 
erfarenhet har hon blivit en mästare på att få ihop god mat med mycket 
smak på kort tid.
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sNaCk
INGREDIENSER:
Salmalax
Pringle chips
Teriakisoya
Wasabipasta
Koriander

Skiva laxen snytt i tunna 
skivor, placera en bit på 
varje chips. Droppa lite 
soya & lite wasabi på 
varje bit. Dekorera med 
koriander. 

OBS! Lägg samman detta 
precis inna gästerna kom-
mer, annars blir chipset 
mjukt.

Servera förrätten genom 
att skåla med en SAKE!
(läs om Sake på nästa 
uppslag)

lite mer tid, 20 minuter, 
kan du laga sichuanbiff el-
ler asiatisk kycklingburgare. 
Har du så mycket som en 
halvtimme till övers kan du 
laga koreanska tacos eller 
svänga ihop en spicy poké 
bowl med avokado och 
mango.

Dessutom presenterar Jen-
nie sina bästa smaksättare, 
både torra och smaksättare 
på flaska, och du får veta 
hur du kombinerar dem 
med olika råvaror. Du får 
också tips på vilka råvaror 
som är bra att ha hemma 
samt de bästa knepen för 
hur restmat kan bli bästmat!

smakrik mat sNabbt – det GÅr!

INKÖP - ÅHLÉNS
Fat löv,grön 99:-
Skål löv,grön 19:-
Skål löv, gul 39:-

INKÖP - INDISKA
Gahan mortar
Mortel, mangoträ 199:-

INKÖP - ROYAL DESIGN
Liten kanna 99:-
Skål 59:-
Soyafat 29:-

INKÖP - ÅHLÉNS Ätpinnar, 10-pack 99:-

GÖR SÅ HÄR
1 . Blanda ihop alla ingredienserna till kycklingbulgogi
förutom kycklingen till en marinad. Skär kycklingen
i munsstora bitar och lägg kycklingen i marinaden.
Låt marinera i minst 20 minuter eller mer, gärna
över natten, i så fall i kylskåp.
2 . Skiva rädisorna så tunt som möjligt, gärna på
mandolin och skiva salladslöken. Blanda risvinäger
och strösocker tills sockret har lösts upp. Häll över
rädisor och salladslök, rör om och låt stå och dra i
15 minuter. Strössla svarta sesamfrön på toppen.
3 . Blanda samman majonnäs, gochujang, sesamolja
och vitlök till en stark aioli.
4 . Stek kycklingen till gyllene och genomstekt. Servera
med ris, koreansk chiliaioli, rädissallad och sallatsblad.

hitta 
stilen!r

s s am  d a k  b u L GoG i
Bulgogi är Koreas nationalrätt och görs traditionellt på biff.
Själv tycker jag om att göra den på kyckling. Det här är min
paradrätt när det vankas fest. Receptet går bra att dubbla
och allt, förutom stekningen, går att förbereda och är gott
både till vardag och fest.

4 PORTIONER

KYCKLINGBULGOGI
600 g kycklinglårfilé
2 tsk gochujang
4 msk japansk soja
2 msk strösocker
1 msk sesamolja
3 rivna vitlöksklyftor

RÄDISSALLAD
2 knippen rädisor
2 salladslökar
2 msk risvinäger
1 msk strösocker
1 tsk svarta sesamfrön

KOREANSK CHILIAIOLI
1 dl majonnäs, gärna 
hemslagen
½ msk gochujang (eller 
sriracha samt 1tsk honung)
½ tsk sesamolja
1 riven vitlöksklyfta
Till servering
nykokt japanskt eller 
koreanskt ris
sallatsblad

Varför inte gå ”all in” och skapa en asiatisk afton. Med enkla medel blir det en 
helhet och alla sinnen får sitt. Prata med blomsterhandlaren vilka blommor som 
kan passa. Dekorera med stora gröna blad på bordet. Sätt fram drycken du valt 
med omsorg och som har rätt utseende. Köp ätpinnar och lägg jordnötter, kori-
ander i skålar och häll upp soya eller sweet chilisås i lilla kannan. Välj musiken 
med omsorg och toppa det hela med härliga doftpinnar så sätter du stilen.

INKÖP - RITUALS
SAKURA Minidoftstickor
Doftolja baserad på 
körsbärsblom och 
rismjölk 145:-

INKÖP - COOP CITY
Wasabi 39:90
Teryaki sås 47:90
Pringles 17:90
Salma Lax 99:-
Färsk Koriander 19:90

RECEPT: Marie Wramås

FOTO: MAGNUS SKOGLÖF

idÉ & Layout - marie WramÅs

r
Receptet är från 

kokboken...
”mycket smak på 

nolltid!”
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F Ö R E TA G A R E

Tidningen av och om unga företagare 
Nr 1 mars 2018

Anna och Sofia arrangerar 
Color Run Östersund
Filip och Axel fixar e-sport

LAN med  
extra allt

Isaks erbjudande till seniorer:

Hembesök med  
digital support

Tildes kafé och bageri erbjuder

Nybakat bröd till 
helgfrukosten

UNG FÖRETAGARE  Idé och skisser: Lise-Lotte Jonsson, Camilla Olsson och Susanne Kvarnlöf, Jämtlands Tidningar 
 
Beskrivning: Vi vill låta UF-företagare, i samarbete med en tidningsutgivare, göra en tidning om andra UF-företagare. Att 
göra tidningen blir en färdig affärsidé för varje ny kull. Layouten är mallad, så att det ska vara enkelt att redigera. Då kan 
UF:arna som gör tidningen fokusera på att sälja annonser och intervjua andra UF:are. Målgrupperna är företag och som 
UF:arna vill visa upp sig för i syfte att knyta kontakter inför framtiden, gymnasieelever och deras familjer samt de som är 
nyfikna på vad UF är för något.
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Xeratus expel magnis 
dolent aut repudandae. 
Et, solupta parioreped 
qui quibus sin cus, 
simusda volorem 
quuntiae omnimus nus 
ut debitia volorem est, 
cusantio molo volorem 
oloribus est, officabo. 
Hit ulpa dolorum ulpa 
accuscipiet, nissum 
veles que aut omnit 
experum dolorporio. 
Nam voluptat faccusame adit 
aut auda voloreius maio il ideri-
an dellit rem fuga. Nam dolore-
peria cum sequi beatem sum 
eum, qui torum quam fugitia 
velliqu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi 
illorae mi, sitatqu atendae 

aborionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui cum 
ad que is ex et molendelitam es-
trum quatemp oritam as et ve-
nisse net vel modit molo officil 
is ad qui dolupta tiassint ese-
quam, as derataquia quatquat 
dolenim perrorrum exero in-
torum, odicius as autemol upta-
tiorro idus atius eum quiam, sa-
nis ipsaperum is dolessi int 
alique voloribus, et omnis et of-
fic torem voloriti ut pedis re 
consequi cullaut magnimusti 
non coressi mperum et dus et 
eos si quiam ipsandis doluptam 
que eveleni hiciume alique et 
utectia dolor moloreptatem ip-
saestion con rem quidi nem que 
inverum volupta non neserum 
eosto officiisse aut ut ommollo 
repudandi dolorrovid molupta-
tem eos re porrum quam re ni-
maionest, arit pelent.

Is abor rendit que delignat fu-
git autat alis nonsedignis ipsaec-
tus molesci tibust faccus.

Aquatem fugitae vendi 
Ant. Mus, quatur sinciaeri cus 

eumquia eaquam inihil molesti-
unt at volores sunt il eniendae 
dolorrum imolor sus ant pre ex-
ces sunt raeptae voloriae nihiciti 
ipicimu sdanimi, arunt, sera 
comnistrum sint volut laborro-
viti suntect ecabo. Ferem utem 
verisque niendignim harum re 
cus moditae ne santes sedita 
consequam quamet aborem quis 
enda volorpore cus quatess 
iminci doluptatur a plamenis es 
plis modit faccume offictoria 
quatibus, omnienienis inus sin 
num incipsae ped et porerovidi-
ae mil illaborum laut escipsa 
ntorum excepudanis milis abo-
rumq uoditae viduntor arumenis 
qui dias alibus eos pora simu-
sam, sumqui tem nobitat reribus 
et doluptat volorios non pos 
evellaniet entotat ioreped quam 
ut aut et a derspicae ne expliam 
seque dolecep erupta poraepr 
ovitatessit vendenimi, comnis 
quid escia debita qui berovit ut 
ut lacea doloribusti bea quamu-
sant, ute perciam vel inita cu-
sam a eum que necepudi blam 
voles necaeca erchil maxim au-
dia cus ditatur, consece recatur 
at apiscit quis atquae pera pedis 
quas et latemol uptatem invella-
bor at moluptius enecatq uasi-
mint.

Tat. Aximagnam cus de cone-
cabo. Untum qui a volupta dolo-
ritis que quiam, que od quis 
doluptatium elluptatium rem.

Ectem volore ipis debit ium 
volupit ationseque con nos 
dolupta doluptae etur mod mo 
modit, secatate enis anto con pe 
cum quunt, con repudantem cus 
et as is alignih illupta quateca-
bora cullabo rumquiae sequidu 
cipsae experia ecabo. Ut at.

Otat ad maio. Ut aut resti quis 
rem et fuga. Ut autatibustet aut 
doloris ex estem re peris alisit et 
hil inci officiene nihit lab ilibus.

Aquatem fugitae vendi 
Caepedi tescimus ea nossi-

mus que eaturemque ex et vel-
litiis aut resenda nus, consequi 
offici core officit verrunt 
usandunt eos qui voluptio tectis 
si te pliquate conem soluptae et 
excerep udaerumquos maionse-
quia sam, tem fugia quam que 
pe magnis aut quatur as evene-
mo lorate voluptata anducitas et 
odi recta si quibus ilita venisim 
poreium harum illiaecto que 
dignis num hitintecea am id 
quam, officid quatinctiur assit 
venihitem quam eum et, sed 
magnimu sdaerru ptaqui dem-
posam, omnis acerrov idessi 
ventio excerion conet dolore 
pos doluptae num quatur, om-
molor rerunt que vitas doluptam 
quis as mo quis que nate nonsed 
exerrum nonsequiate nonsedit 
es aut molorepra aut fuga. Mo-
lenia pe inus sum as experio. 

Aquatem fugitae vendi 
Ceruptam resequam, conse-

quiae conemos maxim as il ipis-
cianis autam quos sinctotatem 
hilici sequiam, susape eicillo 
reicienet quiassiniate volor sed 
quis mint dolumqu amusciis unt 
magnienda in cusam que diae 
voluptat andempeliti ulpa quas 
rem illaborio modia nem labo-
rem rem quiam quiandis aditiu-
saes accae. Itas res adi officip-
sum volupicit rest ad quatur ad 
etur se con corerspiciae corisqu 
isciur?

Ebitem hitissu ndebisqui ali-
qui berspel itatur asperunto ili-
gend aectio expla con corem 
nos doluptat maionserovit qua-

Storgatan blir en 
färgsprakande  
palett när Anna 
och Sofia ordnar 
Color Run

Löparsuccén till Östersund

Xeratus expel magnis dolent 
aut repudandae. Et, solupta 

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta parioreped qui quibus sin cus, simusda volorem 
quuntiae omnimus nus ut debitia volorem est, cusantio molo volorem oloribus est, officabo. Hit ulpa dolorum 

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta 
parioreped qui quibus sin cus, simusda volorem quuntiae 
omnimus nus ut 

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta parioreped qui quibus sin cus, simusda 
volorem quuntiae omnimus nus ut debitia volorem est, cusantio molo volorem oloribus est, 

76

Tildes bageri levererar  
nybakat till helgfrukosten

Hemgjort med hemkörning

Tia volorem est, cusantio 
molo volorem oloribus est, 
officabo. Hit ulpa dolorum 
ulpa accuscipiet, nissum ve-
les que aut omnit experum 
dolorporio. Nam voluptat 
faccusame adit aut auda vo-
loreius maio il iderian dellit 
rem fuga. Nam doloreperia 
cum sequi beatem sum eum, 
qui torum quam fugitia velli-
qu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi il-
lorae mi, sitatqu atendae abo-
rionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui 
cum ad que is ex et molende-
litam estrum quatemp oritam 

Tia volorem est, cusantio 
molo volorem oloribus est, 
officabo. Hit ulpa dolorum 
ulpa accuscipiet, nissum ve-
les que aut omnit experum 
dolorporio. Nam voluptat 
faccusame adit aut auda vo-
loreius maio il iderian dellit 
rem fuga. Nam doloreperia 
cum sequi beatem sum eum, 
qui torum quam fugitia velli-
qu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi il-
lorae mi, sitatqu atendae abo-
rionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui 
cum ad que is ex et molende-
litam estrum quatemp oritam 

Tia volorem est, cusantio 
molo volorem oloribus est, 
officabo. Hit ulpa dolorum 
ulpa accuscipiet, nissum ve-
les que aut omnit experum 
dolorporio. Nam voluptat 
faccusame adit aut auda vo-
loreius maio il iderian dellit 
rem fuga. Nam doloreperia 
cum sequi beatem sum eum, 
qui torum quam fugitia velli-
qu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi il-
lorae mi, sitatqu atendae abo-
rionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui 
cum ad que is ex et molende-

Estio 
conse 
placcab 

Estio 
conse 
placcab 

Estio 
conse 
placcab 

Xeratus expel magnis 
dolent aut repudandae. 
Et, solupta parioreped 
qui quibus sin cus, 
simusda volorem 
quuntiae omnimus nus 
ut debitia volorem est, 
cusantio molo volorem 
oloribus est, officabo. 
Hit ulpa dolorum ulpa 
accuscipiet, nissum 
veles que aut omnit 
experum dolorporio. 
Nam voluptat faccusame adit 
aut auda voloreius maio il ideri-
an dellit rem fuga. Nam dolore-
peria cum sequi beatem sum 
eum, qui torum quam fugitia 
velliqu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi 
illorae mi, sitatqu atendae 

aborionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui cum 

ad que is ex et molendelitam es-
trum quatemp oritam as et ve-
nisse net vel modit molo officil 
is ad qui dolupta tiassint ese-
quam, as derataquia quatquat 
dolenim perrorrum exero in-
torum, odicius as autemol upta-
tiorro idus atius eum quiam, sa-
nis ipsaperum is dolessi int 
alique voloribus, et omnis et of-
fic torem voloriti ut pedis re 
consequi cullaut magnimusti 
non coressi mperum et dus et 
eos si quiam ipsandis doluptam 
que eveleni hiciume alique et 
utectia dolor moloreptatem ip-
saestion con rem quidi nem que 
inverum volupta non neserum 
eosto officiisse aut ut ommollo 
repudandi dolorrovid molupta-
tem eos re porrum quam re ni-
maionest, arit pelent.

Is abor rendit que delignat fu-
git autat alis nonsedignis ipsaec-
tus molesci tibust faccus.

Ant. Mus, quatur sinciaeri cus 
eumquia eaquam inihil molesti-
unt at volores sunt il eniendae 
dolorrum imolor sus ant pre ex-
ces sunt raeptae voloriae nihiciti 
ipicimu sdanimi, arunt, sera 
comnistrum sint volut laborro-
viti suntect ecabo. Ferem utem 
verisque niendignim harum re 
cus moditae ne santes sedita 

Aquatem fugitae vendi 
consequam quamet aborem 

quis enda volorpore cus quatess 
iminci doluptatur a plamenis es 
plis modit faccume offictoria 
quatibus, omnienienis inus sin 
num incipsae ped et porerovidi-
ae mil illaborum laut escipsa 
ntorum excepudanis milis abo-
rumq uoditae viduntor arumenis 
qui dias alibus eos pora simu-
sam, sumqui tem nobitat reribus 
et doluptat volorios non pos 
evellaniet entotat ioreped quam 

ut aut et a derspicae ne expliam 
seque dolecep erupta poraepr 
ovitatessit vendenimi, comnis 
quid escia debita qui berovit ut 
ut lacea doloribusti bea quamu-
sant, ute perciam vel inita cu-
sam a eum que necepudi blam 
voles necaeca erchil maxim au-

dia cus ditatur, consece recatur 
at apiscit quis atquae pera pedis 
quas et latemol uptatem invella-
bor at moluptius enecatq uasi-
mint.

Tat. Aximagnam cus de cone-
cabo. Untum qui a volupta dolo-
ritis que quiam, que od quis 

Xeratus expel magnis 
dolent aut repudandae. 
Et, solupta parioreped 
qui quibus sin cus, 
simusda volorem 
quuntiae omnimus nus 
ut debitia volorem est, 
cusantio molo volorem 
oloribus est, officabo. 
Hit ulpa dolorum ulpa 
accuscipiet, nissum 
veles que aut omnit 
experum dolorporio. 
Nam voluptat faccusame adit 
aut auda voloreius maio il ideri-
an dellit rem fuga. Nam dolore-
peria cum sequi beatem sum 
eum, qui torum quam fugitia 
velliqu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Yillorae mi, sitatqu atendae 

aborionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui cum 
ad que is ex et molendelitam es-
trum quatemp oritam as et ve-
nisse net vel modit molo officil 
is ad qui dolupta tiassint ese-
quam, as derataquia quatquat 
dolenim perrorrum exero in-
torum, odicius as autemol upta

Aquatem fugitae vendi 
tiorro idus atius eum quiam, 

sanis ipsaperum is dolessi int 
alique voloribus, et omnis et of-
fic torem voloriti ut pedis re 
consequi cullaut magnimusti 
non coressi mperum et dus et 
eos si quiam ipsandis doluptam 
que eveleni hiciume alique et 
utectia dolor moloreptatem ip-
saestion con rem quidi nem que 

inverum volupta non neserum 
eosto officiisse aut ut ommollo 
repudandi dolorrovid molupta-
tem eos re porrum quam re ni-
maionest, arit pelent.

Ant. Mus, quatur sinciaeri cus 
eumquia eaquam inihil molesti-
unt at volores sunt il eniendae 
dolorrum imolor sus ant pre ex-
ces sunt raeptae voloriae nihiciti 
ipicimu sdanimi, arunt, sera 
comnistrum sint volut laborro-
viti suntect ecabo. 

Aquatem fugitae vendi 
Ferem utem verisque niendig-

nim harum re cus moditae ne 
santes sedita consequam qua-

met aborem quis enda volorpore 
cus quatess iminci doluptatur a 
plamenis es plis modit faccume 
offictoria quatibus, omnienienis 
inus sin num incipsae ped et po-
rerovidiae mil illaborum laut 
escipsa ntorum excepudanis mi-
lis aborumq uoditae viduntor 
arumenis qui dias alibus eos 
pora simusam, sumqui tem no-
bitat reribus et doluptat volorios 
non pos evellaniet entotat iore-
ped quam ut aut et a derspicae 
ne expliam seque dolecep erupta 
poraepr ovitatessit vendenimi, 
comnis quid escia debita qui be-
rovit ut ut lacea doloribusti bea 
quamusant, ute perciam vel inita 

Xeratus expel magnis 
dolent aut repudandae. 
Et, solupta parioreped 
qui quibus sin cus, 
simusda volorem 
quuntiae omnimus nus 
ut debitia volorem est, 
cusantio molo volorem 
oloribus est, officabo. 
Hit ulpa dolorum ulpa 
accuscipiet, nissum 
veles que aut omnit 
experum dolorporio. 
Nam voluptat faccusame adit 
aut auda voloreius maio il ideri-

an dellit rem fuga. Nam dolore-
peria cum sequi beatem sum 
eum, qui torum quam fugitia 
velliqu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi 
illorae mi, sitatqu atendae 

aborionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui cum 
ad que is ex et molendelitam es-
trum quatemp oritam as et ve-
nisse net vel modit molo officil 
is ad qui dolupta tiassint ese-
quam, as derataquia quatquat 

dolenim perrorrum exero in-
torum, odicius as autemol upta-
tiorro idus atius eum quiam, sa-
nis ipsaperum is dolessi int 
alique voloribus, et omnis et of-
fic torem voloriti ut pedis re 
consequi cullaut magnimusti 
non coressi mperum et dus et 
eos si quiam ipsandis doluptam 

Aquatem fugitae vendi 
que eveleni hiciume alique et 

utectia dolor moloreptatem ip-
saestion con rem quidi nem que 
inverum volupta non neserum 

eosto officiisse aut ut ommollo 
repudandi dolorrovid molupta-
tem eos re porrum quam re ni-
maionest, arit pelent.

Is abor rendit que delignat fu-
git autat alis nonsedignis ipsaec-
tus molesci tibust faccus.

Ant. Mus, quatur sinciaeri cus 
eumquia eaquam inihil molesti-
unt at volores sunt il eniendae 
dolorrum imolor sus ant pre ex-
ces sunt raeptae voloriae nihiciti 
ipicimu sdanimi, arunt, sera 
comnistrum sint volut laborro-
viti suntect ecabo. Ferem utem 

Xeratus expel magnis 
dolent aut repudandae. 
Et, solupta parioreped 
qui quibus sin cus, 
simusda volorem 
quuntiae omnimus nus 
ut debitia volorem est, 
cusantio molo volorem 
oloribus est, officabo. 
Hit ulpa dolorum ulpa 
accuscipiet, nissum 
veles que aut omnit 
experum dolorporio. 
Nam voluptat faccusame adit 

aut auda voloreius maio il ideri-
an dellit rem fuga. Nam dolore-
peria cum sequi beatem sum 
eum, qui torum quam fugitia 
velliqu ametur? Aribus, ut re ve-
nitat.

Aquatem fugitae vendi 
illorae mi, sitatqu atendae 

aborionem fugit enet quam qui 
voluptus maiores erumqui cum 
ad que is ex et molendelitam es-
trum quatemp oritam as et ve-
nisse net vel modit molo officil 

is ad qui dolupta tiassint ese-
quam, as derataquia quatquat 
dolenim perrorrum exero in-
torum, odicius as autemol upta-
tiorro idus atius eum quiam, sa-
nis ipsaperum is dolessi int 
alique voloribus, et omnis et of-
fic torem voloriti ut pedis re 
consequi cullaut magnimusti 
non coressi mperum et dus et 
eos si quiam ipsandis doluptam 
que eveleni hiciume alique et 
utectia dolor moloreptatem ip-
saestion con rem quidi nem que 

inverum volupta non neserum 
eosto officiisse aut ut ommollo 
repudandi dolorrovid molupta-
tem eos re porrum quam re ni-
maionest, arit pelent.

Aquatem fugitae vendi 
Is abor rendit que delignat fu-

git autat alis nonsedignis ipsaec-
tus molesci tibust faccus.

Ant. Mus, quatur sinciaeri cus 
eumquia eaquam inihil molesti-
unt at volores sunt il eniendae 
dolorrum imolor sus ant pre ex-

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta 
parioreped qui quibus sin cus, simusda volorem quuntiae 

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta parioreped qui quibus sin cus, simusda volorem quuntiae omnimus nus ut debitia volorem est, cusantio molo 
volorem oloribus est, officabo. Hit ulpa dolorum ulpa accuscipiet, nissum veles que aut omnit experum dolorporio. Nam voluptat faccusame adit aut auda voloreius 

Gör hembesök 
hos seniorer 
med mobil- och 
datorproblem

Ficiatur ommoles utet ullent atur rehent ecus

Ficiatur ommoles utet 
ullent atur rehent ecus

Isaks affärsidé en succé

Xeratus expel magnis dolent aut repudandae. Et, solupta 
parioreped qui quibus sin cus, simusda volorem quuntiae 
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K O P P L A  N E R  O C H  K O P P L A  A V  M E D  L I V S S T I L S M A G A S I N E T

9 sekunder
Så lång tid tar det innan en guldf isk tappar intresset. 

För första gången i människans historia har vi nu sämre 

koncentrationsförmåga än guldf isken. Vi är nere på 8 sekunder, 

mycket på grund av våra nya onlinevanor. Guldf isken är förbi.

K L I C K A  H Ä R  »

BLÄDDRA ->

OFFLINE Idé och skisser: Emil Lindén och Per-Anders Klöversjö, Peach

Beskrivning: Offline är ett livsstilsmagasin, med alternativ till den uppkopplade världen. Bakgrunden är att stress och 
ohälsa ökar och människor behöver koppla ner och koppla av. Analoga aktiviteter ges stort redaktionellt utrymme, 
liksom träning och hälsa. Annonsintäkterna är tänkta att komma från företag inom branscher som träning, hälsokost, 
fritid, resor med mera. Offline planeras ges ut fyra gånger om året och syftet är att bidra till ett mer aktivt, hälsosam-
mare och analogt liv.

12 13

Det kommer livsstilsmagasinet Offline att fokusera på. Den ska innehålla alternativ 

till den uppkopplade världen. Analoga aktiviteter ges stort redaktionellt utrymme, 

liksom träning och hälsa. Annonsintäkterna hämtar vi f rån företag inom branscher 

som träning, hälsokost, f ritid, resor med mera. Offline planeras ges ut fyra gånger 

om året och syftet är att bidra till ett mer aktivt, hälsosammare och analogt liv.

Stressen och den psykiska ohälsan ökar. Vi behöver koppla ner och koppla av.

Koppla ner och koppla av – läs Offline

E M I L 
L I N D É N 
Art Director

• emil@gopeach.se
• Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen

P E R - A N D E R S 
K L Ö V E R S J Ö 
Redaktör

• perra@alekuriren.se
• Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen

M I T T M E D I A 
P R I N T 
Tryckeri

Papper: XXX XXX XXX gram
• Hattmakargatan 14, 801 05 GÄVLE

Offline produceras av Peach Webb- & Designbyrå i samarbete med Alekuriren AB

Detta kan du göra utan 
en mobiltelefon

S T O R T O P P S G A T A N  3 ,  4 1 4  5 7  G Ö T E B O R G

Escape House
Du och dina medspelare låses in I ett okänt 
rum fyllt med mystiska meddelanden och 
föremål. Samla era förmågor för att hitta 
ledtrådar, knäcka koder och nyttja rummets 
resurser för att bryta er ut till f riheten.

S A LT M Ä T A R G A T A N  8 ,  4 1 4  5 7  G Ö T E B O R G

Boulebar
Droppa förbi och spela en match på vår Open 
Court med fritt spel. Eller planera in en 
helkväll med extra allt. Varför inte boka in 
en guide som älskar att dela med sig av sina 
nördkunskaper?

S T O R T O P P S G A T A N  3 ,  4 1 3  3 7  G Ö T E B O R G

GoKart Majorna
Spöa polarna i gokart! Majornas GoKart har 

snabba, eldrivna monster som kommer få dig 
att tappa både brallor och andan. Vill man kan 

man även aktivera Super Mario-läget. Då får 
man slänga bananskal på motståndarna.

Tryter kreativiteten? Ingen fara! Här nedan har vi samlat roliga, givande 

och spännande aktiviteter f rån våra samarbetspartners.

S P O N S R A D  A V  E S C A P E  H O U S E

S P O N S R A D  A V  G O K A R T  M A J O R N A

S P O N S R A D  A V  B O U L E B A R

Inledning Aktiviteter Offline Training Resetips Offline 3

1. Ta hjälp av appar! ( ja faktiskt) 

Appen Moment hjälper dig att hålla 

koll på hur mycket du egentligen f ifflar 

med telefonen (du kommer chockas 

av siff rorna!). Appen Forest ger dig en 

digital skog att ta hand om. Ju mer du 

håller dig borta f rån telefonen, desto 

mer träd växer upp i din skog. Och 

ingen vill vara en trädmördare, eller 

hur?

2. Använd en riktig klocka istället 

Bara en snabb titt på klockan i 

mobilen och innan du vet ordet av så 

sitter du och scrollar Facebookfeeden 

snabbare än en tonåring swipear 

höger på Tinder. Det är så himla lätt 

att den där lilla titten på klockan 

på mobilen istället blir en titt på 

alla sociala medier, spel, check av 

nyhetsflöden, mail och så vidare.

3. Stäng av dina notiser 

För hur lätt är det att hålla ögonen 

borta f rån mobilen när Messenger-

chatten går på högvarv om i de flesta 

fall helt onödiga saker?

4. Ta en paus från din mobil 

Planera att ha lite mobilf ri tid varje 

dag, även om det bara handlar om 

femton minuter eller längre tider. 

Läs en bok eller ta en promenad och 

lämna telefonen hemma. Det kan 

kännas lite panikartat först, men med 

tiden kommer du känna dig mindre 

beroende av din telefon och uppskatta 

din omgivning mer.

4. Skaffa en riktig väckarklocka 

Slipp hamna i Facebookloopen direkt 

efter du vaknat. En riktig väckarklocka 

har inte 284 notif ikationer att bocka 

av, den väcker dig bara.

Några tips

<- Känns 
det igen?
Den ständiga dopaminjakten på att 

eliminera de röda plupparna från din 

hemskärm. Visst hade det varit skönt 

att slippa? Och istället spendera tid på 

något vettigt. Iallafall för en liten stund.

Det är faktiskt inte så svårt som det låter.

Inledning Aktiviteter Offline Training Resetips Offline 5

H A M N G A T A N  9 ,  4 1 4  5 7  G Ö T E B O R G

Flyboard
En riktigt het nyhet är flyboarden. Människan 
har drömt om att flyga länge och detta är väl 
rätt nära. Låt vattentrycket ta dig till skyarna 
i denna nya sommarsport som tagit hela 
Hollywood med storm!

G R Ä N D E N  2 3 ,  4 1 4  5 7  G Ö T E B O R G

Tvätta pengar med Sigge
Sigge har ett förflutet inom penningtvätt. 
Nu lär han ut de bästa knepen, de 
vanligaste fallgroparna och de förödande 
nybörjarmisstagen. Även Bitcoin kommer på 
tal och hur det revolutionerat branschen.

V A S A G A T A N  3 2  B ,  4 1 3  3 7  G Ö T E B O R G

Kappa Bar
På denna sportbar i gamingutförande kan 

du äta en god bit mat, ta några öl och sedan 
utmana polarna i olika dator- och TV-spel. Vill 

man bara spela kan man givetvis göra det 
med. Åldersgräns på 18 år gäller.

B R Y G G A T A N  1 ,  4 4 9  5 0  A L A F O R S

Ölprovning
Ahlafors Bryggerier visar hur ölbryggning 

går till och håller föredrag om ölhistoria och 
ölf ramställning, samt berättar lite om orten 
och bryggeriets historia. Till det smakas de 

ölsorter som f inns i produktion.

S P O N S R A D  A V  L I V E I T

S P O N S R A D  A V  S I G G E

S P O N S R A D  A V  K A P P A  B A R

S P O N S R A D  A V  A H L A F O R S  B R Y G G E R I E R

OFFLINE

OFFLINE



Här finns jobben
Hur ser jobbmöjligheterna ut i Västman-
land 2018? Vilka branscher behöver 
rekrytera mest? Business har tagit del av 
den senaste rapporten.

SIDORNA 20-23

HR-chefer 
berättar

SIDORNA 10-13

Visioner  
i valet

SIDAN 6
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Företagsidé 
som berör

SIDAN 42

BUSINESS | FÖR FÖRETAGARE I VÄSTMANLAND Idé och skisser: Frida Heldemar och Peter 
Alexandersson, Västerås Tidning

Beskrivning: En bilaga som är tänkt att komma ut kvartalsvis. Den handlar om företagande ur ett Västeråsperspektiv. 
En snygg lokal affärstidning, där man kan lyfta lokala framgångssagor, entreprenörer, och berättelser. Och där tänkta 
annonsörer kan nå en attraktiv målgrupp.
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Prognos: Uppåt på    arbetsmarknaden

Marcus Löwing, arbetsmarknadsanaly-
tiker på Arbetsförmedlingen har tidiga-
re sagt att de ser tillströmning av nya 
jobb inom privata tjänster och inom 
bygg vilket är områden som i nuläget 
gynnas av det starka konjunkturläget.

– Bristen på arbetskraft med rätt 
kompetens begränsar samtidigt arbets-
givarnas möjlighet att rekrytera, säger 
han.

Start konjunkturläge
Christer Alzén, verksamhetschef nä-
ringsliv, Centrum för regional utveck-
ling, Region Västmanland säger att 
Region Västmanland delar den bild 
som Arbetsförmedlingen beskriver.

– Vi genomförde under 2016 en om-
fattande utbildnings- och arbetsmark-
nadsprognos tillsammans med några 
av de kringliggande länen, den prog-
nosen sträcker sig fram till år 2025. 
Även på längre sikt ser vi att det finns 
yrken där behovet kommer att vara 
större än det utbud som kommer att 
finnas av arbetskraft med rätt kompe-
tens. Vi har den senaste tiden haft ett 
starkt konjunkturläge och i kombina-
tion med en ökande befolkning i länet, 
och med en ökad andel äldre så finns 
behov av rekrytering inom såväl privat 
som offentlig sektor.

– Region Västmanland bedriver ett 
långsiktigt arbete för att skapa bättre 

förutsättningar för matchning på ar-
betsmarknaden. Det sker på många 
olika sätt. Bland annat har under det 
senaste året ett antal möten genom-
förts med företrädare för näringslivet. 
Det har varit en stor bredd av olika 
branscher i olika delar av Västman-
land. Vid mötena har utbildnings- och 
arbetsmarknadsprognosen diskuterats. 
Möten har också genomförts med lä-
nets kommuner och med företrädare 
för utbildningsanordnare på olika ni-
våer. Ett större dialogmöte kommer att 
genomföras den 22 februari där både 
näringslivsföreträdare och utbild-
ningsanordnare, med flera bjuds in. 
Under våren finns också planer på att 
inrätta ett kompetensråd i länet i syfte 
att åstadkomma en bättre matchning.

Effekt på lång sikt
Avslutningsvis säger Christer Alzén att 
Region Västmanland också bedriver 
olika projekt för att förbättra match-

ningen på arbetsmarknaden.
– Det handlar både om projekt som 

ger effekter på längre sikt, exempelvis 
att minska av avhopp från skola, ut-
veckla studie- och yrkesvägledning, 
stimulera ungdomar att välja utbild-
ningar där goda förutsättningar för 
arbete finns, med mera. Och även pro-
jekt som fokuserar på kompetensut-
veckling i företag.

Helena Andersson
helena.andersson@vasterastidning.se

Arbetsförmedlingens prognos visar på 
att det kan komma att bli över tusen nya 
jobb i Västmanland 2018.

      Bristen på  
arbetskraft med  

rätt kompetens 
begränsar arbetsgi-

varnas möjlighet att 
rekrytera.
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Prognos: Uppåt på    arbetsmarknaden

Läs mer:  Prognosen  
– bransch för bransch  
              Nästa sida 

Finansiell verksamhet,
företagstjänster
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Läs mer:  Prognosen  
– bransch för bransch  
              Nästa sida 

Finansiell verksamhet,
företagstjänster
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Sandviken
EN VÄGVISARE TILL DITT NÄROMRÅDE
GUIDEN

SANDVIKEN GUIDEN Idé och skisser: Ann-Louise Kleen och Daniel Eklund, Din Lokaltidning

Beskrivning: Tidningen är tänkt att användas som en guide, för både Sandviken och Gästrikland i stort. Både  
för nyinflyttade och för dem som bott här sedan de föddes. Tips om platser, utflykter och aktiviteter.  
Kan komma halvårsvis eller varje kvartal. Annonsörer får en relevant miljö och en intresserad läsargrupp.
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Mångfalden
GÖR HÖGBO UNIKT 

Sedan Branäsgruppen tog över har man tillsammans 
med samarbetspartners investerat närmare 750 miljo-
ner i Kungsberget, för att möta gästernas behov. Även 
om investeringarna inför vinterns säsong ligger på be-
tydligt lägre summor än fjolårets 175 miljoner, utlovas 
ändå ett par nyheter.

– En av de största nyheterna är att vi färdigställer 
snösystemet, där vi utökat kapaciteten ytterligare. När 
vi drar igång till vintern kommer vi ha ungefär 500 
snökanoner på området, och vi har tredubblat kapa-
citeten för vårt snösystem. Det är en rejäl investering, 
säger Martina Svensson, platschef i Kungsberget

NY LIFT PÅ BARNOMRÅDET
Den andra stora nyheten på anläggningen är den 

nya liften som byggts i barnområdet Björnbuseland. 
Liften restes i mitten av oktober och är byggd för att 
minska köerna på området ytterligare.

– Vi har tittat väldigt mycket på flödeslogistiken. I 
takt med att vi växer behöver vi mer av allting. I fjol 
var det långa köer i barnområdet och det här är en na-
turlig åtgärd för att vi ska kunna fortsätta växa, säger 
Martina Svensson och berättar att man även utökat an-
tal försäljningsställen för liftkort till vintern.

– Vi har flyttat ut shop och liftkort från huvudbygg-
naden. Till vintern dubblerar vi antalet försäljnings-
ställen för liftkort och placerar små stugor nära parke-
ringen. I vinter har vi fyra punkter i systemet där man 
kan köpa liftkort.

FLER SITTPLATSER I RESTAURANGER
Även på matsidan har man valt att investera till årets 

säsong. Där shop och liftkortsförsäljningen tidiga-
re legat, bredvid pizzerian, har fler restaurangplatser 
byggts. Mellan 80-100 sittplatser har tillkommit i piz-
zerian, vilket är en fördubbling.

– Sedan har vi många gäster som vill vara ute och äta 
lunch och då använda våra grillplatser. Även där gör 
vi en stor förbättring av grillplatsen på toppen, samt 
utökar med två grillplatser på sydsidan. Dessa är pla-
cerade i bästa solläge, säger Martina Svensson.

FÖRENKLAR BOKNING AV UTRUSTNING
Någonting Branäsgruppen också satsat mycket på 

till vintern är att förenkla möjligheterna att hyra ut-
rustning via datorn eller telefonen. Att förboka sin 
skidresa har blivit mer populärt än någonsin i Kungs-
berget. Redan i mitten av oktober såg man en ökning 
på 24 procent jämfört med samma tid i fjol. Förra 
vintern ökade Kungsberget liftkortsförsäljningen med 
25 procent vilket är mest av alla anläggningar i hela 
landet.

– Förra året var ju ett extremt år. Jätteroligt att vi 
ökade mest i landet. Beläggningen på boendet ökade 

Skidorten 
som bara fortsätter att växa

Efter fjolårets kraftfulla investeringar är det något lugnare i Kungsberget 
inför vinters säsong. Men ett par nyheter bjuds det på. Exempelvis har 

snösystemet fått en tredubblad kapacitet jämfört med tidigare.
– När vi öppnar så kommer vi ha ungefär 500 snökanoner, 

säger Kungsbergets platschef Martina Svensson.

Högbo Bruk är ett begrepp 
i turistsverige. Med cirka 
500 000 besök årligen är Högbo 
dessutom en av landets större 
attraktioner. Förklaringen till 
framgångarna är mångfalden. 
Listan på de möjligheter Högbo 
erbjuder kan göras nästan hur 
lång som helst. Och besökarna 
kommer numera inte bara från 
Sverige utan från rader av andra 
länder, både vinter och sommar.

Högbo Bruk är en kulturhistorisk attrak-
tion i sig, här finns välbevarade gamla herr-
gårdar från Sandvikens grundares, familjen 
Göranssons, tid. I ett parkområde som är lika 
stort som 1 000 fotbollsplaner ligger kvarnar, 
smedjor, gruv- och bagarstugor, planteringar 
och minnen från den moderna stålindustrins 
pionjärtid. Och mycket är fortfarande i bruk 
i de gamla byggnaderna i form av hantverka-
re, butiker, restauranger, kaféer och muséer.

FRÅN STJÄRNKROG TILL VINDSKYDD
Den unika bruksmiljön fullbordas av den 

omgivande naturen. Här finns allt man kan 
önska sig med välpreparerade spår för pro-
menader, rullskidor, löpning och cykling av 
alla svårighetsgrader och längder och gol-
fbanor i fullformat och i minivariant. Här 
finns sjöar och vattendrag för bad, fiske och 
kanoting och möjligheter till vildmarksliv 
på precis den nivå besökaren vill. Övernatt-
ningsmöjligheterna är lika varierade; alltifrån 
Högbo brukshotell med White Guide-listad 
restaurang till pittoreska gamla stugor att 
hyra. Eller varför inte bo under ett vind-
skydd, i en koja uppe i ett träd eller i en kåta 
vid en strand ute i naturen.

VAKTLAR OCH ALPACKOR
- Just mångfalden är en av de saker som gör 

Högbo unikt, säger Torbjörn Johansson och 
Rita Galanti i Högbos ledningsgrupp. Den 
förstnämnde är ansvarig för bruk och skötsel 
av skogarna och den sistnämnda för ekono-
mifrågorna.

- Jag har jobbat i Högbo ett år nu och är 
fortfarande fascinerad av allt som finns här, 
säger Rita.

Den växande djurparken är ett populärt be-
söksmål för såväl familjer som för regionens 
skolklasser. Bland getter, får, kaniner, ankor 
och höns finns också mer exotiska varelser 
som vaktlar och klappvänliga alpackor.

- Varje helg året runt har vi hundratals be-
sökare som får komma in och titta hur djuren 
bor, berättar Torbjörn.

STORA SOMMARFESTER
I Högbos bruksmiljö arrangeras sommartid 

rader av evenemang. Midsommarfirandet är 
en tradition som lockar 10 000 besökare var-
je år, musikfester för olika smakriktningar, i 
år kommer bland annat Björn Skifs och flera 
av de senaste årens melodifestivalfinalister. 
Andra återkommande evenemang är loppisar, 
marknader, barnteater, konstutställningar och 
aktiviteter hos bruksområdets hantverkare.

- Det är också kul att se att fler och fler nytt-
jar våra parkområden som är fantastiska för 
spontanidrott eller familjepicnic eller bara en 
stunds avkoppling, säger Torbjörn Johansson 
och ser fram emot nya besöksrekord i takt 
med att Högbos rykte sprids.

med 28 procent, så i stort var det en jättekraftig tillväxt 
förra året, säger Martina Svensson.

Inför den kommande säsongen består Kungsbergets 
skidort av totalt 20 pister och 12 liftar. Antalet bäddar 
i de olika boendena är nu uppe i 1800 stycken. An-
läggningen öppnar för säsongen lördagen nionde de-
cember.

FÖRENKLAR BOKNING AV UTRUSTNING
Någonting Branäsgruppen också satsat mycket på till 

vintern är att förenkla möjligheterna att hyra utrust-
ning via datorn eller telefonen. Att förboka sin skidresa 
har blivit mer populärt än någonsin i Kungsberget. Re-
dan i mitten av oktober såg man en ökning på 24 pro-
cent jämfört med samma tid i fjol. Förra vintern ökade 
Kungsberget liftkortsförsäljningen med 25 procent vil-
ket är mest av alla anläggningar i hela landet.

– Förra året var ju ett 
extremt år. Jätteroligt att 
vi ökade mest i landet. 
Beläggningen på boendet 
ökade med 28 procent, så 
i stort var det en jättekraf-
tig tillväxt förra året, säger 
Martina Svensson.

Inför den kommande sä-
songen består Kungsbergets 
skidort av totalt 20 pister och 
12 liftar. Antalet bäddar i de 
olika boendena är nu uppe i 1800 
stycken. Anläggningen öppnar för 
säsongen lördagen nionde december.
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Läs mer...

I en snabbt föränderlig medievärld  
förändras mediers roll i det lokala samhället
Mediers roll har förändrats avsevärt och din lokala gratistidning är numera en viktig 
kanal för att kunna ta del av vad som händer i det lokala samhället, dvs i Umeå, och 
en möjlighet för annonsörerna att kommunicera med de som bor i Umeå.

Mikael Jonsson, säljare,  Jan Bergström, säljare, Anna Bergman, journalist, Elisabeth Glaas, chefredaktör, Sara Lundvall, journalist, Peter Öystilä, försäljningschef.

Din gratistidning 
för och om Umeå !

EN TIDNING OM UMEÅ TIDNING Idé och skisser: Peter Öystilä, Umeå Tidning

Beskrivning: Detta är en bilaga som följer med Umeå Tidning och handlar om – Umeå Tidning. Bilagan är full av fakta, 
för annonsörer, men också läsare, om nyttan med gratistidningar. Mediers roll har förändrats och den lokala gratistid-
ningen är nu en viktig kanal för att kunna ta del av vad som händer i Umeå. 
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• Ökar eller minskar läsandet av gratistidningar?
• Hur ser läsaren på sin gratistidning?
• Vilken effekt ger annonseringen i gratistidningen?

Synen på gratistidningar förändras
Synen och bilden av gratistidningarnas redaktionella innehåll förändras.  
Artikelmaterial är bredare, av bättre kvalitet och utvecklas snabbt. 

Redaktionellt 
– Vad tycker läsarna om sin lokala gratistidning?
61 % tycker att artiklarna är minst lika bra som en betald tidning
61 % tycker att artiklarna är bra
63 % läser huvuddelen av artiklarna i en gratistidning
75 % en lokal tidning är viktig för mig
46 % tycker att gratistidning är bättre nu än för ett år sedan
63 % rekommenderar vänner att läsa gratistidningen

Vart tar läsarna till sig lokala nyheter?
78 % läser lokala nyheter i gratistidningen
62 % tittar på lokala nyheter på TV
49 % läser lokala nyheter i någon digital tidning
42 % läser lokala nyheter i morgontidningen  
 på papper
40 % lyssnar på nyheter i lokalradion
30 % läser lokala nyheter via Facebook

En gratistidning läses fler än en gång
Varannan läsare läser tidningen två gånger per utgåva och varje sida läses i snitt  
1,3 gånger. En mycket viktig faktor för gratistidningens annonseffektivitet.

Tre typer av läsare
Fantasterna 34 % 
De mest nöjda läsarna
• Störst andel yngre läsare
• Störst andel höginkomsttagare
• Mest aktiva, även inom  
 sociala medier
• Störst andel invandrare

Realisterna 44 %
Ganska nöjda läsare
• Största gruppen läsare  
 mellan 40 –59 år
• Störst andel kvinnor
• Ganska hög inkomst
• Läser ganska lång tid

Gratistidningen driver kunder
till butiken
1 av 4 agerar ofta på annonser i gratistidningen

Läsarna gillar annonser
Det är en tyst överenskommelse mellan läsaren och gratistidningen att gratis
tidningen baseras på och subventioneras av annonsförsäljning. Det innebär att  
läsarna ser en kommersiell nytta som är relevant och intressant för läsaren.

Var tredje läsare  
letar efter erbjudanden
39 % tycker det är lagom mycket 
annonser i gratistidningen
33 % letar efter bra  
erbjudanden i gratis tidningen
24 % agerar ofta på annonser  
i gratistidningen

Sanningen om din gratistidning!

Lästid per sida
Gratistidningen har 50 % längre lästid  
per sida än en dagstidning.
Gratistidningen läses  
i 32 sekunder per sida 
att jämföras med  
en dagstidning  
med 21 sekunder  
per sida. 

Stabil räckvidd!
Gratistidningen har en stabil 
upplaga och stabil räckvidd  
och sticker därmed ut som  
ett av få printmedier som  
behåller sina läsare i en  
tryck produkt.

Inte imponerade 22 %
De minst nöjda läsarna
• De äldsta läsarna
• Läser kort tid 
• Lägst inkomst
• Minst andel digitala

Gratistidningen  
tar över lokalt
Gratistidningarna tar en allt större plats och får en allt större 
del av den lokala rapporteringen.  Detta i takt med att räck
vidden för de prenumererade morgontidningarna minskar. 
Många gratistidningar har funnit en alltmer heltäckande 
journalistiskt form på den lokala scenen.

Annonserna  
– Vad tycker läsarna om sin lokala gratistidning?
39 % tycker det är lagom mycket annonser i gratistidningen
33 % letar efter bra erbjudanden i gratistidningen
24 % agerar ofta på annonser i gratistidningen

EN TIDNING OM UMEÅ TIDNING
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MÅNS OLS
Med anor sedan 
1700-talet
 7

NOJON MONI
Drömmen om 
en restaurang
 18

OFFICERSMÄSSEN
Genuina klassiker 
i grytorna
 22

DRYCKESMÄSSOR
Två smakfulla 
mässor
 30

VINSKOLAN
Gör en egen  
vinprovning
 32

BUBBLARE:
Flygande start för 
The Steam Hotel

 12

FYLLD MED

FRÅN LOKALA  
PROFFS
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SMAKFULLT Idé och skisser: Frida Heldemar och Peter Alexandersson, Västerås Tidning

Beskrivning: En bilaga med det mesta och det bästa av mat och dryck från Västerås med omnejd. Vi går på djupet i 
ambitiösa reportage och intervjuer med lokala matlagningsprofiler. Vi besöker restauranger, barer och kaféer och vi 
bjuder på en massa recept från dom vi träffar. En härlig miljö för annonsörer!
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reportage

recept

 7 Måns Ols i Sala 

 8 Kajplats 9 

 12 The Steam Hotel 

 18 Nojon Moni 

 22 Västerås Officersmäss 

 24 Ica Ettan & Coppersmith’s 

 26 Djäknebergets Restaurang 

 28 Allstar 

 30 Svenska Dryckesmässor 

 44 Sky Bar 

 6 Ångad Mälargös 

 8 Smörstekt torskrygg. Helbakad röding 

 14 Helbakad selleri. Handskuren råbiff. Rostad fläsksida 

 19 Chicken Karai 

 23 Skomakarlåda. Dillgravad lax 

 27 Viltfärsköttbullar. Fisksoppa

med
Patric Anderson
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FLYGANDE  
START FÖR

STEAM HOTEL
reportage

TEXT & FOTO:
LASSE BLOM

D

The Steam Hotel i Västerås har fått en flygande 
start. Positiva omdömen har ”haglat” i sociala 
medier från imponerande gäster.
– Responsen har varit magisk och vi ligger långt 
över förväntan när det kommer till beläggning. 
Helgerna är nästan helt fullbokade ända fram 
till jul, berättar Felix Fuchs, marknadsansvarig 
på The Steam Hotel.

en gemensamma nämnaren för The Steam 
Hotel är upplevelser och med det också 
fokus på historian kring det gamla ång-
kraftverket som nu är hotellet.

– Vi bygger en story från grunden och 
försöker bygga vidare på den känsla som 

huset fört med sig, fortsätter Felix Fuchs. Det handlar 
om att skapa unika upplevelser för våra gäster. Jag 
brukar säga att om man bor här ett dygn vill man 
inte lämna hotellet.

Efter en månad har The Steam Hotel snart passerat 
12 000 följare på Facebook och hamnat på första plats 
på TripAdvisors lista över hotell i Västerås.

– Fantastiskt, efter endast två månader, avslutar Felix 
Fuchs som närmast väntar på att hotellets restaurang med 
85 platser på våning 18 ska öppna efter årsskiftet 2018.

Västerås mest meriterade kock Niclas Wahlström 
finns idag på The Steam Hotel och basar över tre 
köksmästare och ett tjugotal  kockar. 

– Ett stort projekt där 1000 - 1500 gäster ska ha bra 
mat varje dag. Här gäller det att ha ett sammansvetsat 
team i köket.

På Niclas Wahlströms meritlista finns bland annat 
fem kokböcker, varav den senaste ”Nobelfesten” har 
utsetts till världens bästa kokbok. Niclas hade huvud-
ansvaret för förrätt och varmrätt på Nobelmiddagen 
2009 och 2010.

– Ett fantastiskt uppdrag som jag mer än gärna 
skulle göra igen om jag skulle bli tillfrågad.

När började du arbeta som kock?
– Redan 1994, efter några år tog jag en paus och 

började studera på Grythyttan. Efter tre år hade jag min 
examen, en Fil kand i Restaurang och måltidskunskap. 
Därefter blev det jobb på olika krogar bland annat 
som köksmästare på Gyldene Freden i Stockholm.

Hur tänker du kring menyerna för The Steam 
Hotel?

– Vår gemensamma tråd i kock-teamet är att följa 
säsongerna och använda råvaror när de är som bäst. 
Vi letar ständigt efter duktiga lokala producenter, men 
ett problem är att vi måste köpa så stora kvantiteter.

Vad kännetecknar en bra kock?
– Stort intresse för mat, passion och att inte se 

kockyrket som ett vanligt jobb utan ett yrke i större 
format.

Hur är du själv som kock?
– Alltid nyfiken, gillar nya saker och är alltid en 

sökare. När jag reser utomlands letar jag upp spän-
nande restauranger för besök. Ofta hittar jag spännande 
lösningar för nya rätter.

Ditt bästa matminne?
– Det finns många att välja bland, men ett sticker 

ut. Det är från Alba i Italien och en maträtt med en-
dast tre råvaror; havskräftor, äggula och olivolja. Den 
rätten var en upplevelse tack vare bra råvaror och det 
har oftast köken i Italien.

God mat fordrar gott vin. På Steam Hotel är det somme-
lier Madeleine Liljegren som är vinexpert och hjälper 
gäster och personal med goda råd.

– Mina favoritviner kommer oftast från Italien 
eller Frankrike.

Det var när Madeleine Liljegren bodde i Italien 

under sju år som hennes intresse för vin väcktes.
– Det var då jag lärde mig uppskatta goda viner 

och vilka viner som passade bäst till olika maträtter.
När Madeleine Liljegren återvände till Sverige blev 

det högskoleutbildning för sommelierer i Grythyttan.
– Efter tre år klarade jag min examen och nu job-

bar jag som sommelier på The Steam Hotel. En helt 
fantastisk miljö och arbetsplats.

Vad gör en sommelier?
– Testar olika viner, sköter inköp, komponerar 

vinlistor och håller i interna utbildningar. Dessutom 
försöker jag vara nära våra gäster i matsal och bar 
och bistå med tips och råd. För tillfället skapar jag en 
vinlista med 20 vita viner och 25 röda viner som ska 
vara ett grundutbud på The Steam Hotel.

Hur är en bra sommelier?
– Bra smak, doft och känsla. Mycket pluggande och 

många tester för att hålla sig uppdaterad.
Ditt eget favoritvin?
– Franska Bourgogne av druvan Pinot Noir. En 

elegant druva som odlas i svalt klimat. ❧

smakfullt

KÖP BILJETT
www.vasterasoldestillat.se
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n Felix Fuchs, mark-
nadsansvarig på 
Steam Hotel.

n Madeleine Liljegren, 
Steam Hotels somme-
lier. 

Niclas Wahlström

Född: 1974

Var: Oskarshamn

Gör: Executive Chef, Steam Hotel

Utbildning: Fil Kand, Restaurang och måltidskunskap

Familj: Sambo och två barn

På fritiden: Jakt och naturupplevelser

Lagar helst: Vilt som jag skjutit själv plus kroppkakor när jag får infall

Favoriträtt: Blodpudding

på nästa 

uppslag!
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TACK FÖR ALLA 
FINA BIDRAG

VINNAREN 
UTSES  DEN
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Alla skall 
kunna 
göra en
intressant 
och lönsam 
tidning

Vi trycker tidningar i ett flertal städer norrut, den här tidningen tryckte vi i Sundsvall. Och vi tycker att alla ska kunna 
göra en intressant och lönsam tidning. Därför trycker vi med waterless printing som reducerar miljöpåverkan, 
samtidigt som den ger fantastiskt tryck och är billigare än du kan tro. Du kan läsa mer om waterless printing på  
vår hemsida. Tryckkvaliteten kan du se i den här tidningen. Och prislappen? Den här tidningen (24sidor tryckt på 
UPM matt 80 gram i 300 exemplar skulle kosta dig 6600 kr att trycka. Hör av dig!

mittmediaprint.se


