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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i 
väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med 
förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i 
landets skärgårdar 

 Tidningsutredning 2021 
 

1. Ett mycket preliminärt kostnadsförslag på tidning från produktionsbyrån Torino 

Tidningsforum AB 

● Upplaga på ca 2000-3000 st 

● 24 sidor 

● Redaktörskap 

● All text 

● Foton 

● Layout 

● Enklare illustrationer 

● Lämning till tryck 

● Tryckkostnad 

Summa: ca 180 000 kr/nummer, distribution tillkommer 
 

2. Magasin Skärgård 

Förslag: 

  
1a) Boka ett uppslag i alla tre nummer – paketpris 36 000 kr* 
1b) Boka ett uppslag i ett nummer – 15 000 kr* 

  
2a) Boka en helsida i alla tre nummer ett år – paketpris 24 000 kr* 
2b) Boka en helsida i ett nummer – 10 000 kr* 

  
*Ingår 1 000 ex/nummer att dela ut till medlemmar mm. 
 
 

3. Egenproducerad ideell tidning på tex 8 sidor, föreningarna turas om med 
redaktionsuppdraget (likt Ö-bladet på Vinön). 
 
Tryckkostnad och distribution ca 20 000–25 000 kr/nummer. 
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4. Vår systerorganisations tidning i Danmark 

Danskarna ger ut sin tidning 4 gånger per år. Tidningarna består av 20–24 sidor. 

Stödjande medlem + tidning 250 DKR/år, Enbart prenumeration 180 DKR/år. 

Upplagan är 2 900 exemplar. 

Sedan 2019 arbetar man med en frilansjournalist och det har enligt Lise gjort att 

tidningen har blivit mycket bättre. Frilansjournalisten ansvarar för nästan allt material 

och idéer till tidningen. Lise, verksamhetsledare och Dorthe, ordförande, 

skriver några texter från möten. De upplever att det är svårt att få in material från 

öarna. 1,5 månader innan deadline har ordföranden och verksamhetsledaren ett 

redaktionsmöte med journalisten. Resursmässigt avsätter de nästan en 1/5 del av sin 

budget till tidningen. Man tar även in annonser och det går att prenumerera på  

tidningen. 

5. Som nu med Nyhetsbrev och Nyheter från oss skärgårdsbor, en tryckt årsredovisning 
och trycksaker vid behov, tex valår eller stora konferenser 
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