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Vi gör din Mitt i
Reporter Elin Angvarson,
elin.angvarson@mitti.se
Reportrar Allt om Stockholm
Sandra Eriksson och Johan
Thornton
Nyhetschef Eric Thorsson,
tel 08-550 551 23
Fotograf Pekka Pääkkö
Mejla oss gärna enligt formen
fornamn.efternamn@mitti.se
Eller ring oss på telefon
08-550 550 00 – i växeln hjälper vi dig att komma i kontakt
med rätt person.
Dagliga nyheter på:
www.mitti.se/ostermalm
Facebook: ”Mitt i Östermalm”
Twitter: @mittistockholm
Instagram: @mittistockholm

Det är vi som
bevakar Stockholms
innerstad!

Din tidning är
störst i stan.
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en
total upplaga på
895 843 ex.
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Anna Körnung.
Vd: Maria Croon.
Annonsera
08-550 550 10
boka@mitti.se

TIPSA OSS!
Håll dig uppdaterad – ladda
ner vår app! Sök på ”Mitt i” –
i App Store eller på Google Play.

Vi vill ha dina nyhetstips!
Ring eller mejla in ditt tips till
oss på ostermalm@mitti.se

Kom inte
din tidning?
Distribution:
Posten.
Ring 550 550 00,
måndag till fredag.

Eller mejla
reklamation@
mitti.se
Kontakt
Lokaltidningen
Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm.
Besöksadress:
Liljeholmsvägen 18.
Telefon växel:
08–550 550 00.
Tryck V-TAB.
Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper
som upp till 50
procent består av
returpapper.

Välj att få pushnotiser från
ett eller flera områden

Så kan du
skräddarsy
dina lokala
nyheter
”Det är superpraktiskt och lättåtkomligt med nyheter man kan relatera till”, säger Norea Lycke, 16 år. ”Och det är bra att
kunna ta del av event och andra lokala nyheter via en app”, säger Love Åström, 16 år. 
Foto: christian lärk

Du har väl inte missat att du kan skräddarsy ditt flöde av lokala nyheter,
breda Stockholmsnyheter och guidande nöjesmaterial från Allt om Stockholm?
Få tips om loppisar nära dig. Håll koll på var det byggs nya b
 ostäder i ditt
område. Uppdatera dig om de senaste krognyheterna.
Slå på pushnotiserna och få veta direkt när det är
kaos i trafiken, vad det är som brinner – eller varför
polisen spärrat av vägen.

Sök på ”Mitt i”
i App Store eller
på Google Play

Eller scanna QRkoden för att komma
direkt till Mitt iappen i App Store/
Google Play:

Du som till exempel bor i Kista,
jobbar i Huddinge och vill ha
nöjestips från Södermalm
kan få r elevanta pushnotiser
från just dessa områden.

Vi kan öron, näsa och
halssjukdomar!
Vi finns
nära dig!
Babysim,
simskola och
vattenträning.

Att ha ont eller besvär i öronen, näsan eller
halsen är både plågsamt och stressande.
Lid inte i onödan utan ta hjälp av våra kunniga
öron-näsa-hals-specialister!
Ring oss på 08-545 671 30 och boka tid.

Att kunna simma
är en livförsäkring!
Vi har löpande kursstarter på alla våra simskolor. Boka redan i dag! Nästa start v 18.
För AnmälAn och inFormAtion
www.vattenhuset.com / Tel 08-798 50 88

•

08- 545 671 30
Humlegårdsgatan 17
www.sturebadethealthcare.se

