Lokaltidningen ingår i Politikens Lokalaviser A/S, som är ett 100 % ägt dotterbolag till Danmarks
ledande medieverksamhet, JP/Politikens Hus A/S. Vi utger idag drygt 65 lokala gratistidningar i
Danmark och Sverige i en upplaga på 1,8 miljoner exemplar samt näringslivs- och specialtidningar.
Webbtidningarna lokaltidningen.se och lokalavisen.dk erbjuder nyhetstäckning och marknadsföring i
70 kommuner i Sverige och Danmark. Dessutom har verksamheten distribution och
reklambyråverksamhet. Politikens Lokalaviser A/S befinner sig i stark tillväxt och sysselsätter mer än
400 medarbetare. De närmaste tre åren väntas ytterligare expansion. I koncernen finns även de
danska tidningarna Politiken, Morgenavisen Jyllands-Posten och Ekstra Bladet.
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Lokaltidningen växer
- startar i Staffanstorp
Nu startar Lokaltidningen en ny tidning i Staffanstorp.
- Lokaltidningen Staffanstorp är en succé redan från början. Vi har uppenbarligen varit efterlängtade,
säger Ingvar Holm, tidningschef i Lund.
Från och med idag onsdag kommer Lokaltidningen att delas ut en gång i månaden till alla hushåll i
Staffanstorps-området.
- På allmän begäran, kan jag konstatera. Och vi har fått en succéstart. Många av handlarna välkomnar
en seriös gratistidning som delas ut med Posten till alla hushåll, säger Ingvar Holm.
Michael ”Figge” Falk, chefredaktör på Lokaltidningen, ser fram emot satsningen:
- Det ska bli riktigt roligt att kunna erbjuda även boende i Staffanstorp vår lokaltidning. Vi utkommer i
Skåne, Småland, Halland, Östergötland och Blekinge och jag ser med tillförsikt fram emot att boende i
Staffanstorp kommer att uppskatta våra tidningar.
- Precis som våra övriga tidningar bygger Lokaltidningen på modern, lokal och trovärdig journalistik.
Och våra Orvestosiffror de senaste åren, där Sifo mäter räckvidden, visar att Lokaltidningen är en av
de tidningar som ökar mest: ett bevis på att vi gör mycket lästa och omtyckta tidningar, säger Figge
Falk.
De flesta av de övriga 30 tidningarna i Lokaltidnings-gruppen utkommer varje vecka, men Staffanstorp
kommer att ges ut en gång i månaden.
- Till att börja med, ja. Nu i starten har vi valt att skynda långsamt. Men målet är förstås att erbjuda
boende i Staffanstorp lokala nyheter och reportage ännu oftare, säger Figge Falk.
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FAKTA:
• Politikens Lokalaviser ger ut 34 lokaltidningar i Danmark (Lokalavisen) och 31 i Sverige
(Lokaltidningen).
• Lokaltidningen finansieras med annonser, men det finns, som i alla trovärdiga och seriösa
tidningar, en klar gräns mellan redaktionens och annonsavdelningens arbete.

