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Vi gör din Mitt i
Reporter Anders Gustafsson
anders.gustafsson@mitti.se
Nyhetschef Jakob Larsson,
tel 08-550 550 43
Fotograf Christian Lärk
Mejla oss gärna enligt formen
fornamn.efternamn@mitti.se
Eller ring oss via växeln:
08-550 550 00
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Håll dig uppdaterad och få
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Vad vill du
läsa om?
Mejla dina tips och
förslag till oss på
kista@mitti.se

Din tidning är
störst i stan.
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en
utdelad upplaga på
900 030 ex.
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Claes de Faire.
Vd: Mikael
Benckert.
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Kom inte
din tidning?
Distribution:
Posten.
Ring 550 550 00,
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Snart är
sommaren här!
Dags för Mitt idoppet!

GGHej Claes!

Tryck V-TAB.
Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper
som upp till 50
procent består av
returpapper.

Sedan sist

Hej!
Vill uttrycka min genuina uppskattning för allt du
förmedlar till oss via Mitt i. Betyder mer än du tror i
dessa tider. En viktig samhällsnytta och tydlig varm
röst i det lokala och i den oro många av oss känner
både privat och i jobb. Stort tack Claes,
Robert
Läser veckans pappersupplaga av Mitt i.
Känns som du verkligen börjar hitta rätt ton. Gillar
sidan två med kommentar, plock och tydlig koppling
till er digitala närvaro. Och helt rätt att dra på konkurserna på nyhetsuppslaget. Tror jag folk (inkl mig) är
sjukt nyfikna på.
Kör hårt!
/Stefan
Hej Claes!
I den senaste tidningen skrev du att ”Mitt i är världens
största Stockholmsredaktion och vi gör allt för att du
i Kista ska känna att dina frågor uppmärksammas så
att Kista kan bli en lite bättre plats att leva på.” Detta
indikerar att du tycker att Kista i dag är en dålig plats
att leva på. Bättre hade varit att du skrivit ”att Kista
kan bli en ännu bättre plats att leva på”.
Hälsningar
Stéphan
Läsarreaktioner på Claes krönika ”Alla kommer att
ha en corona-berättelse att berätta”
Mats: ” Fint skrivet.”

Mitt i:s reporter Dennis
Tihinen hoppar i plurret vid
Kanaanbadet i Grimsta.
Foto: ARKIVBILD

Ansök
idag!
Pensionär? Kom med i vårt härliga gäng.

08-410 011 30 | stockholm.vaster@veteranpoolen.se

Kontakt
Lokaltidningen
Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm.
Besöksadress:
Liljeholmsvägen 18.
Telefon växel:
08–550 550 00.

Läsarbrev till chefredaktören.
Vad tycker du? Mejla Claes de Faire på claes@mitti.se

Osäkra och dystra tider, men snart också sommar
tider. Vi på Mitt i tror att ett dopp kan muntra opp!
Så på med badkläder och cyklop på klämdagen
fredag 22 maj. Vi träffas på någon av Stockholms
badplatser för att bada och vara glada – för snart är
det sommar.
Skicka in dina badbilder från Mitt i-doppet till
tipsa@mitti.se

Vi behöver bli fler trädgårdsveteraner för tryggt och säkert arbete i
våra kunders trädgårdar. Är du intresserad av trädgårdsarbete?
Ring oss så berättar vi mer om vad vi gör!

måndag till fredag.
Eller mejla
reklamation@
mitti.se

Monica: ”Jag tycker att
du har fina tankar som
ger mig tankar! Tack
för att du har utvecklat
tidningen allaredan ”

Mary: ”Jag läste just ditt
inslag under Intro och
förundrades över dina
varma och insiktsfulla
ord om människor som
drabbats under den
rådande Coronaepidemin.”

Mitti.se den
28 april.

Läsarstorm efter Mitt i:s granskning av fiskmjölstrålarna
Sällan har så många hört av sig till
Mitt i:sredaktion. Mejl, samtal och
kommentarer har öst in efter granskningen av fiskmjölstrålarna och deras
påverkan på Stockholms skärgård.
Många var arga över att det
tillåts fortsätta. Läs hela
granskningen på www.
mitti.se/tralare
... och DN gjorde samma granskning
– fast en vecka senare
En vecka efter att Mitt i publicerat
granskningen om fiskmjölstrålarna
gjorde Dagens Nyheter samma sak
– men utan att kredda Mitt i, vilket
upprörde Mitt i:s chefredaktör Claes
de Faire.
– I mina ögon är det helt tydligt att de
har tagit vår nyhet. Det är samma personer, samma avslöjande. Då förväntar jag mig en hänvisning, sa Claes de
Faire i en artikel i Dagens Media.
Caspar Opitz, redaktionschef på DN,
menar dock att de båda tidningarna
parallelljobbat.
– Vi har hållit på med det här jobbet
i flera veckor. Och vi hade inte noterat
att Mitt i gjort en serie artiklar på samma ämne, sa han i samma artikel.

Låt din aktieutdelning
växa vidare i naturen.
naturskyddsforeningen.se/aktiegava

rUt med seniorer!
Trädgårdshjälp / Städning / Fönsterputs
Flytthjälp / Flyttstädning / Data / IT
Hjälp i hemmet / Inköp / Ledsagning

Vi hjälper även företag och föreningar med
administration / bokföring / lokalvård / trädgård etc
Vi söker fler seniorer inom städ och administration

RING 08-642 11 00
www.seniorbemanning.net

PÅ GÅNG
Vi publicerar inga
evenemang i din
tidning den här
veckan. Du kan finna
alla evenemang på vår
hemsida.

Tipsa oss om
evenemang
pagang.mitti.se
Alla evenemang finns
på vår hemsida!

pagang.mitti.se

