
 

 FRILUFTSFRÄMJANDET I SÖDERTÄLJE 

Torekällberget, 151 45  Södertälje 

E-post: sodertalje@friluftsframjandet.se   Hemsida: www.friluftsframjandet.se/sodertalje   

Gratisannonsering för Friluftsfrämjandets aktiviteter 

Ett bra sätt för Friluftsfrämjandet att synas utåt är under Evenemangsguiden eller 

Föreningsnytt i Länstidningen, Södertäljeposten eller kommunens Evenemangskalender. 

Styrelsen sköter införanden som rör hela lokalavdelningen, sektionerna ser själva till att 

den information de vill ha införd kommer till tidningen.  

Länstidningen 

Föreningsnytt https://www.lt.se/skickain-foreningsnytt 

Föreningsnytt är främst till för information som bara vänder sig till våra medlemmar, men når 

naturligtvis alla läsare. LT tar sig rätten att redigera, det publiceras på nätet snarast efter LTs 

koll och i tidningen på torsdagar. 

Föreningsnytt finns på LT.se ”Tipsa oss” i övre marginalen. Klicka där och välj ”Skicka in till 

föreningsnytt”.   Under Förening anger du ”Friluftsfrämjandet i Södertälje”, i övrigt är det bara 

att följa instruktionerna. 

Evenemangsguiden https://www.lt.se/evenemangsguiden   

På Länstidningens hemsida finns en evenemangskalender där vi lägger in det som vill ha i 
den tryckta tidningen. Texten måste vara inlagd senast tre vardagar före aktuell dag. 
Uppgifter till lördag, söndag och måndag senast torsdag klockan 8. LT väljer ut vilka 
evenemang som kommer i den tryckta tidningen, det kan vi tyvärr inte påverka, I 
beskrivningen finns utrymme för 300 tecken, LT redigerar gärna (och förkortar) i texten innan 
den eventuellt trycks i tidningen. 
 

• Gå in på https://www.lt.se/evenemangsguiden  

• Fyll i alla uppgifter i rutorna (de med * är obligatoriska) 

• Den adress du skriver i rutan E-post är den adress dit bekräftelsemail går från LT  

• Tryck på Fortsätt och kontrollera att allt blivit rätt. Gå Tillbaka om du behöver ändra 
något. 

• Tryck på Skicka 
 

SP Södertäljeposten http://www.sodertaljeposten.se/  

Under På Gång publicerar SP tips om evenemang som är öppna för alla. Tidningen 
utkommer en gång i månaden (utgivningsplan finns på hemsidan) och tipset måste vara SP 
tillhanda senast en vecka före publicering och publiceras i mån av plats. 

Skicka e-post till redaktion@sodertaljeposten.se, rubricera mailet ”Evenemang”. 
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Södertälje kommuns Evenemangskalender 

Kommunens evenemangskalender finns på 

http://destinationsodertalje.se/besoka/publicera-evenemang/. 

Följ mallen, lägg gärna in en bild som lockar ögat.  Tänk på att bilderna inte får vara större än 

2 MB och att de är av filtyperna jpg, gif, png eller pdf. 

Kommunen skickar ut sitt Medborgarblad till alla hushåll den sista veckan i månaden. Många 

evenemang som finns införda på nätet kommer med i bladet men inte alla. Om vi säkert vill 

ha något med i bladet ska vi maila informationen (asa.ibrahim@sodertalje.se med kopia till 

info@sodertalje.nu). Deadline för införande är första veckan i varje månad. 

Om du behöver hjälp eller övrig info, maila sodertalje@friluftsframjandet.se. 
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