
Innetid er
lesetid!

mange  av  os s  er  for tiden hjemme, enten vi 
vil eller ikke. Noen av oss er pålagt karantene eller 
isolasjon, andre har selvpålagt hjemmekontor fordi 
det er sikrest. Noen må gjøre jobben der ute, på den 
faste arbeidsplassen, for å holde hjulene i gang. På 
hver vår måte gjør vi det beste ut av situasjonen.

Felles for de aller fleste av oss, er at vi uansett 
er mer hjemme og inne enn tidligere. Det betyr 
samtidig at vi har bedre tid til å lese aviser på nett og 
papir. I disse uvante tidene har vi et stort behov for 
å vite hva som skjer rundt oss, både ute i den store 
verden og i nærmiljøet. I lokalsamfunnet vårt skjer 
det mye fra dag til dag som vi vil ha informasjon om.

Vi i lokalavisene gjør vårt aller beste for at du 
og dine skal bli oppdaterte. Selv om også mange 
avisfolk er på hjemmekontor, får vi ut nyheter og 
samfunnsviktig informasjon til innbyggerne. Og 
du kan stole på det du leser i norske redaktørstyrte 
medier.

Her og nå vil vi i lokalavisen din – i samarbeid 
med Landslaget for lokalaviser – bare minne om at 
journalistikk koster penger! Og at vi er glade for at 
du er blant de som abonnerer på avisen eller som har 
kjøpt den i løssalg. På samme måte som lokalavisen 
må ta betalt for innholdet på nett, må vi ha inntekter 
for å lage, trykke og distribuere papirutgaven du nå 
holder i. Tusen takk for at du er med på spleiselaget.

Du har trolig lagt merke til at det i dag er 
lite annonser i avisen. Naturlig nok, når så mange 
butikker og andre virksomheter har redusert 
aktivitet eller stengte dører. Mange lokalaviser har 
derfor over natta tapt mellom 50 og 90 prosent av 
annonseinntektene. Det betyr at vi i disse dager 
setter ekstra stor pris på abonnentene våre. Vi er 
dypt takknemlige for å ha dere med oss. Hvis du 
har lyst, kan du gjerne anbefale også familie, venner 
og kolleger å abonnere på lokalavisen. Desto flere 
som betaler for lokale nyheter nå, jo større sjanse 
er det for at alle har en oppegående lokalavis også 
til høsten. Når vi forhåpentligvis er tilbake til mer 
normale tider.

La oss i mellomtiden ta godt vare på hverandre.

Denne annonsen er et samarbeid mellom lokalavisen din og Landslaget for lokalaviser (LLA). Se nettsidene til avisen eller www.lla.no for mer informasjon.


