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Vi gör din Mitt i

Det är vi som bevakar
Sollentuna – och resten av
norra Stockholm.

Reporter Tomas Stark,
tomas.stark@mitti.se
Nyhetschef Jakob Larsson,
tel 08-550 550 43
Fotograf Åsa Sommarström
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/sollentuna
Facebook: Sök på ”Mitt i
Sollentuna”
Twitter: @mittistockholm
Instagram: @mittistockholm

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.

Eller mejla
reklamation@
mitti.se
Kontakt
Lokaltidningen
Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm.
Besöksadress:
Liljeholmsvägen 18.
Telefon växel:
08–550 550 00.

Annonsera
08-550 550 10
boka@mitti.se

TIPSA OSS!

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

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

Tryck V-TAB.

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

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:

08-21 14 15 | stockholm.norr@veteranpoolen.se

EXTRA STÖD TILL
ÄLDRE I VARDAGEN
Ni får samma trygga veteran varje gång
som kan stötta den äldre, bryta ensam
heten och förgylla vardagen.
• Gå ut på promenad
• Följa med på en fika eller en bit mat
• Skjutsa till läkaren
…och mycket
• Gå på museum eller teater
mer!

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.

Hyr skylift!
Släpvagnsliftar
12-17 m maxhöjd
uthyres
Markarbeten
utföres med
smidig 3-tons
bandgrävare
björn rande entr.
0739-84 74 35
www.bjornrande.se

Datorservice
Sollentunavägen 227
Öppettider, se vår hemsida

.se

08-625 01 00
info @ tranfor.se

