
ALE. Alekuriren byter 
utgivningsdag i höst.

Från och med augusti 
kommer lokaltidningen 
att dimpa ner i brevlå-
dan senast onsdagkväll.

–På så vis blir tid-
ningen mer aktuell. 
Den kan berätta om 
vad som har hänt den 
gångna helgen, men 
också påannonsera vad 
som kommer att hända, 
säger Per-Anders Klö-
versjö, chefredaktör och 
ansvarig utgivare.

Under våren har Alekurirens 
redaktion utrett vilken utgiv-
ningsdag i veckan som är mest 
önskvärd. Tidigt framkom, 
bland såväl läsare som annon-
sörer, att tisdag-onsdag är det 
mest attraktiva alternativet.

– Det är egentligen ganska 

logiskt. En tidning som 
kommer mitt i veckan blir 
bättre både för läsarna och 
annonsörerna. Butikernas 
försäljning är koncentrerat 
till slutet på veckan och det 
gäller att nå kunderna så nära 
köptillfället som möjligt. Som 
läsare vill du inte vänta en 
vecka med att läsa om helgens 
bravader och du vill dessutom 
få information om vad som är 
på gång i lagom tid innan eve-
nemanget, förklarar Klöversjö 
och fortsätter:

–Som det är nu har helg-
evenemang annonserats en 
vecka före och det har inte 
varit tillräckligt effektivt. Du 
hinner glömma mycket på sju 
dagar. Nu når vi läsarna bara 
några dagar innan allt händer 
och det tror vi blir toppen för 
annonsörerna.

Varför har ni inte gjort 
det här tidigare?

– Det är en fråga om resur-
ser. Att dela ut tidningen 
exklusivt mitt i veckan är i 
runda slängar dubbelt så dyrt. 
Vi hoppas att förändringen 
gör oss än mer attraktiva som 
annonsforum och att sats-
ningen på så vis finansierar sig 
själv.
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NOL. Förra veckan 
berättade vi om Petra 
Sundberg och hennes 
spännande FN-tjänst i 
Afghanistan.

Denna vecka är det en 
annan – före detta Nolbo – 
som är på tapeten – 
Magnus Ericson.

Magnus Ericson har inte ens fyllt 30, 
men har redan referenser hos FN i 
Genève och utrikesdepartementet i 
Bulgarien. Efter en tid som analytiker 
åt en investmentbank blev han head-
huntad av finansmannen Carl Berna-
dotte för att förvalta den nya "miljö-
vänliga" fonden Save Earth Fund.

 Läs sid 10

Tidigare Nolbo 
landets yngsta 
fondförvaltare

Magnus Ericson, tidiga-
re Nolbo, numera en av lan-
dets yngsta fondförvaltare.
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Följ utbyggnaden av väg och järnväg 
genom Ale. Besök vår webbplats:

Baby och barn
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Vi stänger 7 juli och öppnar 4 augusti.
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Ny utgivningsdag i augusti
– Onsdagar ett självklart val när läsare och annonsörer tycker till

Alekuriren, lokaltidning i Ale och Lilla Edet kommun, byter utgivningsdag från lördag-söndag 
till onsdag.


