
Magasinet innehåller tips på aktiviteter och 
trevliga utflyktsmål. Här finns även ett kalendarium 
med sommarens breda utbud av evenemang i området.

Tidningen delas ut veckan före midsommar till samtliga hushåll och 
fritidsboende i Österåker och Vaxholm. Den finns även att hämta på 
välbesökta platser runt om i norra Stockholms skärgårdskommuner. 

TIPS FÖR SOMMARLEDIGA

Sommartidningen i Stockholms Skärgård – Norrtälje, Vaxholm, Värmdö och Österåker 
Juni - augusti 2018



6-SPALTS ANNONSER • RUBRICERADE VINJETTSIDOR

1/4 - Kvartssida 8.360:-
Normal 113 x 163 mm

1/8 - Åttondel 4.840:-
Normal 113 x 80 mm

1/1 - Helsida 26.840:-
Normal 230 x 330 mm • Utfallande 250 x 350

2/1 - Uppslag 48.290:-
Normal 475 x 330 mm • Utfallande 500 x 350

1/2 - Halvsida 14.740:-
Normal 230 x 163 mm • Stående 113 x 330

1/16 - Sextondel 2.640:-
Normal 55 x 80 mm

1/3 - Tredjedel 10.670:-
Stående 74 x 330 mm

1/6 - Sjättedel 6.050:-
Stående 74 x 163 mm

1/18 - Artondel 2.530:-
Stående 74 x 50 mm

1/9 - Niondel 4.620:-
Stående 74 x 106 mm

ANNONSFORMAT & ANNONSPRISER
4-SPALTS ANNONSER • ORUBRICERADE ANNONSSIDOR

4-färg ingår • Moms 25% tillkommer • Reklamskatt 7,65% ingår

Din annons når 

Skärgården runt

I juni, juli och augusti finns många semesterfirare, 
sommargäster och turister i våra skärgårdskommuner. 

För 21:e året i rad ger vi ut denna uppskattade 
sommartidning med bred skildring av evenemang 
och aktiviteter i området från Norrtälje, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker och ut i skärgården. 

Sommartidningen innehåller många redaktionella tips 
om utflykter, bad, fiske, sevärdheter, evenemang, 
kultur, nöjen, smultronställen och annat matnyttigt.

Välkommen med din annonsbokning!

Ekskogen

UTGIVNING: . . . . . . . . . . . . . 16 - 17 juni

BOKNINGSSTOPP: . . . . . .  Onsd 9 maj

TRYCKUPPLAGA: . . . . . . . . .    30.000 ex
Tidningarna distribueras till samtliga permanenthushåll 
och sommarhushåll i Österåkers och Vaxholms 
kommun. Dessutom kommer tidningar att läggas ut på 
välbesökta plaster såsom ångbåtsbryggor, turistbyråer, 
bensinmackar, köpcentrum  i Norrtälje, Vaxholm, Värmdö 
och Österåker.

KONTAKTA:  . . . . . . . . . . .  Fix Media AB
Marie-Anne Borgenengh  . . . . . . 070-653 49 95
Åsa Hederstedt . . . . . . . . . . . . . 073-656 90 38
Tommy Jigerud  . . . . . . . . . . . . . 070-813 97 00
Mats Rosenholm . . . . . . . . . . . . 070-832 28 96

Tel 540 883 00
Sågvägen 19, Åkersberga
annonser@fixmedia.se
www.akersbergakanalen.se

Sommartidningen i Stockholms Skärgård 
– Norrtälje, Vaxholm, Värmdö och Österåker
JUNI - AUGUSTI 2018



Vi erbjuder kombinations-
marknadsföring. 
Beställ en helsida bestående av ett 
redaktionellt utrymme på 5/6-sida och ett 
annonsutrymme på 1/6-sida (värde 6.050:-). 
Journalistarbetet ingår i priset (värde 2.500:-). 

1/1 - Text+Annons 26.840:-
Text 230 x 290 mm • Annons 230 x 50 mm
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Annons

REDAKTIONELL TEXTRUTA + 1/6-DELS ANNONS

ANNONSARTIKEL

Tel 540 883 00 • Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga • E-post: annonser@fixmedia.se
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Skärgårdens VVS 
& Plattsättning

års erfarenhet i branschen och 

erbjuda helhetsentreprenad vid 

nybyggnation, installation eller 

reparation.

Inspirationskälla

Som en extra service har de 

öppnat en VVS-butik i möbelhu-

set på Rallarvägen i Åkersberga. 

I butiken får kunderna goda 

råd gällande badrum och kök. 

Urvalet är brett med kända kva-

litetsmärken och det senaste 

samt trendigaste inom bad-

rum- ochköksarmaturer, kakel, 

klinkers och mosaik. Det som 

inte finns på hyllan rekvireras 

omgående.

– Vi har behörigheten att 

utfärda Byggkeramikrådets 

kvalitetsdokument i våtutrym-

men. Den är till för att du ska 

Från början startade Sebastian 

Dahlberg och Daniel Ehrling 

Skärgårdens VVS. Efter flera 

års samarbete med Michael 

Langwagen gick de ihop och 

etablerade Skärgårdens VVS 

och Plattsättning AB. På så 

sätt kunde de erbjuda ett större 

utbud av service och tjänster.

Idag kan de stoltsera med 25 

På öar eller på land –

här är dina räddare i nöden
Michael Langwagen, Daniel Ehrling och Sebastian Dahlberg på Skärgårdens VVS kan erbjuda helhetsentreprenad vid nybyggnation, installation eller reparation.

veta att arbetet är utfört på ett 

fackmässigt sätt, säger Michael 

Langwagen som gärna inspire-

rar till moderna och funktions-

dugliga dusch- och badrum.

Med en tillgänglighet utöver det 

vanlig har Skärgårdens VVS och 

Plattsättning AB vunnit många 

nya kunder utanför Åkersberga.  

Idag är de ett härligt arbetsteam 

på tio duktiga servicemän och 

hantverkare med Stockholm och 

Norrort samt Skärgården som 

arbetsfält.

– För oss är det viktigt med 

kvalitetsutförande i alla typer av 

arbeten. Att hjälpa våra kun-

der och se till att allt fungerar 

som det ska, det är ett oerhört 

uppskattat och tacksamt jobb, 

säger Sebastian Dahlberg.

Något som uppskattas hos 

kunderna är att Skärgårdens 

VVS och Plattsättning AB har 

fast priser vid installation.

– Det innebär att vi har för-

bestämda paketpris som gäl-

ler. Det är en trygghet för både 

kunden och oss, säger Daniel 

Ehrling och berättar att när en 

varmvattenberedare gått sön-

der och den inte går att laga 

installerar de en ny energisnål 

så att familjen i huset åter kan 

njuta av härligt skönt rinnande 

varmt vatten. De städar undan 

och på köpet tar de med sig 

den gamla hem.

Det kan man kalla för full-

kvalitetsservice!

Är det något man inte vill ha så är det läckande 

rör, översvämning eller avsaknad av varmvatten. 

Vid kris när vattnet stiger över badrums- eller 

kökströskeln då gäller det att snabbt få tag i rätt 

personer. Som räddare i nöden vet man att killarna 

på Skärgårdens VVS och Plattsättning alltid är att 

lita på – de kommer till undsättning oavsett om det 

gäller akuthjälp, reparationer eller nyinstallation.
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Försäljning av 

VVS-produkter, 

kakel och klinker

Skärgårdens VVS 
& Plattsättning

Välkommen till Rallarvägen 40 i Åkersberga

Butik med

show-
room Välkommen 

in till oss!

Plattsättning: Michael 070-402 83 79  • VVS: Daniel 070-888 05 46, Sebastian 070-493 50 55

I vår butik finns ett showroom där du kan inspireras.

FÖRETAGSINFORMATION

Niklas Eriksson och Christoffer Källberg är dykare på Skärgårdsassistans. Det är ett varierande arbete med allt från att dyka efter bojstenar, ankare och sjunkna båtar till att besiktiga och städa under ytan vid offentliga badplatser. De utför också  foto- och  videodokumentation och sköter tillsy-nen av fastigheter i Skärgården. Men främst bärgar de sjunkna båtar – året runt. 

Sedan 2004 har Niklas och Christoffer bärgat över 1000 fritidsbåtar. 90 procent av dem har varit felfria. 
– Den vanligaste orsaken till att de sjunkit är att de förtöjts fel. Istället för att lägga aktern mot bryggan och ”backa in” landar man med stäven först. Blåser det upp slår vågorna in över aktern eller tränger in genom självlänsen, även om det finns 

backventil. Tillslut tyngs båten ned och då suger självlänsen in vatten och båten sjunker, säger Niklas och delar med sig av några nyttiga råd.
– Först och främst titta till båten så ofta som möj-ligt när den inte används. Använd godkända lås till utombordsmotorer eller förse motorn med gps-larm. I dag stjäls det rekordmånga båtar och båtmotorer. Ta för vana att lägga till med aktern mot bryggan, och se till att alltid hålla självlänsen ren från skräp. Kolla bojkättingen minst var tredje år. Kolla en extra gång att propellern är fastsatt ordentligt och att dyvikan är isatt innan sjösättning. Sist 

men inte minst, har du otur och båten har sjunkit vid bryggan, ta först och främst kontakt med ditt försäkrings-bolag innan några åtgärder vidtas. I vattnet tar den inte mer skada, säger Niklas och förklarar att motorn måste konserveras inom fem timmar från att den bärgats för att inte korrodera i kontakt med syret i luften. Vid bärning när båten sjunkit, eller vid motorhaveri, täcks för det mesta av en bra båtförsäkring. Idag tas de flesta båtar upp från havets botten av miljö-skäl, men också för att försäkringsbo-laget vill kolla orsaken till olyckan. Då ringer de till Niklas och Christoffer på Skärgårdsassistans som genast packar sin båt med dykutrustningen och ger sig iväg ut.

Få känner till Stockholms skärgård som Niklas  
Eriksson från Åkersberga. Större delen av sitt 
liv har han tillbringat på och under vattnet. Idag 
är han en viktig resurs som nyttjas flitigt av 
försäkringsbolag, kommuner och båtägare.

FÖRETAGSINFORMATION
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Niklas Eriksson på Skärgårdsassistans anlitas året om 
av försäkringsbolag, privatpersoner 
och kommunen för bärgningsarbe-
ten och andra dyk jobb.  Han delar 
med sig av många bra tips.

Om din båt sjunkit, börja med att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och en marinverkstad innan det är dags att tänka på bärgning. Med havsbotten som arbetsfält

0708-29 88 44skargardsassistans.se

0708-29 88 44skargardsassistans.se

0708-29 88 44skargardsassistans.se

0708-29 88 44skargardsassistans.se

Fastsättning av bojar och  förtöjning
Inspektionsarbeten
Foto och videodokumentation ner till +100 meter

0708-29 88 44skargardsassistans.se

0708-29 88 44skargardsassistans.se

Foton: Skärgårdsassistans.

4-färg ingår • Moms 25% tillkommer • Reklamskatt 7,65% ingår


