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Stående från vänster Karin Åström, Stig Bertilsson, Andreas Asp, 
Helen Gillqvist och Maggan Lindholm. Sittande från vänster 
Susanne Emanuelsson och Christina Callh. Tillsammans med 
frilansande medarbetarna Tobias Coster, AnnChristine Ivarsson 
och Marianne Karlsson ser vi till så att Melleruds Nyheter 
kommer i brevlådan en gång i veckan.

Vill du 
ha lokal 
läsning?
På Melleruds Nyheter fortsätter ansträng-
ningarna med att varje vecka producera 
en tidning med så mycket lokal läs-
ning som möjligt. I ett litet team med 
begränsade resurser har vi ambitionen 
att berätta om stort och smått från våra 
bygder. 
Tidningens utgivning är möjlig i första 
hand tack vare annonserna. Också de 
frivilliga stödprenumerationerna har 
mycket stor betydelse för Melleruds Nyheter. Genom dem blir det många sidor extra med lokal infor-
mation. Allt fler av våra läsare väljer att vara med på det. Det är vi i all ödmjukhet både glada och stolta 
över. Vi hoppas att också Du är intresserad av att stödja oss under nästa år. Alla hushåll och företag får 
självklart tidningen – oavsett om man betalar för den eller inte. Tidningen är gratisutdelad till alla och 
kommer så att förbli. Det bidrag som vi hoppas att Du som läsare vill ställa upp med är en frivillig och 
mycket värdefull stödprenumeration.
Nedanstående talong är förtryckt med en summa av 280 kronor för 2016 års utgivning. Det vill säga 
mindre än sex kronor i veckan för Melleruds Nyheter som Du får hem i brevlådan under ett år. 
Skulle Du vilja betala mera eller mindre går det mycket bra att ändra beloppet på inbetalningskortet eller 
att betala direkt hos oss på redaktionen. Välkommen att titta in 
till oss på Storgatan 20, Mellerud.

Varmt tack för din medverkan!
 
 
Ansvarig utgivare


