
Bilden av Skärholmen…



...skapar vi 
tillsammans!



NYCKELFAKTORER FÖR ETT OMRÅDES 
UTVECKLING:

• Tillit

• Socialt kapital

• Framtidstro







Nyckelfrågan:

• Vilken roll kan vi spela för en positiv utveckling i Skärholmen?



Hur bygger vi framtidstro?



…tillsammans med andra som vill samma sak?



40-
års-
jubilée
t 
2008



Nu 
händer 
det igen 
– på 
riktigt!



Möjligheter

• Flera aktörer delar ett starkt intresse av att marknadsföra stadsdelen 
och bidra till en ökad framtidstro.

• Investeringar (i bostadsbyggande och centrumutveckling) skapar 
framtidstro internt i området: ”titta, man satsar på oss”

• Investeringarna ger goda förutsättningar att etablera en ny 
berättelse om området – och ändra på bilden av Skärholmen 
externt.

• 50-årsjubiléet blir ett gyllene tillfälle att marknadsföra Skärholmen 
som ”framtidsstaden” 



Hur?



Såhär gjorde Huddinge Centrum

http://www.huddingecentrum.se/


Skärholmsandan – en samlad kampanj

https://readymag.com/u66942178/Skarholmsandan/


Avgörande: en kritisk massa



Har sagt ja

• Stockholms stad – 2-3 sidor + jubileumstidningen

• Stockholmshem – 2 sidor mars/april, juni + jubileumstidningen:

• Skhlm – 3 sidor (+ jubileumstidningen tror jag)



Prisbild

• Tre sidor i Skärholmen-upplagan (17 000 ex) under våren + en sida i 
jubileumstidningen i hela upplagan med ett underlag som ni tar fram 
själva (men där vår byrå gör klart annonssidan) blir kostnaden 12´+ 
12´+ 12´+12´= 48 000 kr. Lägg till digital exponering för 15 000 kr så 
landar ni på 63 000 kr.
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• Om ni vill att StoryMark gör materialet från ax till limpa, med samma 
räckvidd som ovan, blir kostnaden 20´+ 20´+ 20´+ 12´ = 72 000 kr. 
Med 15´ i digital exponering blir summan 87 000 kr.



Prisbild

• Tre sidor i Skärholmen-upplagan (17 000 ex) under våren + en sida i 
jubileumstidningen i hela upplagan med ett underlag som ni tar fram själva 
(men där vår byrå gör klart annonssidan) blir kostnaden 12´+ 12´+ 12´+12´= 
48 000 kr. Lägg till digital exponering för 15 000 kr så landar ni på 63 000 kr.

• Om ni vill att StoryMark gör materialet från ax till limpa, med samma 
räckvidd som ovan, blir kostnaden 20´+ 20´+ 20´+ 12´ = 72 000 kr. Med 15´ i 
digital exponering blir summan 87 000 kr.

• Om ni vill att de tre annonserna ska gå ut i hela upplagan, 101 000 ex, ökar 
priset med totalt 36 000 kr (samma prisökning i båda ovanstående 
alternativ). Då blir paketkostnaden alltså 99 000 kr respektive 123 000 kr.



Feb SKHLM?

Mars SDF

April Stockholmshem

Maj SKHLM?

Juni SDF

Juli

Augusti Stockholmshem

September Skafast

Oktober Stadsteatern

November SKHLM?

December SDF

Utgivningsplan 2018, bas 10 st.



Feb SKHLM?
Svenska Bostäder?

Mars SDF
Byggare FS?

April Stockholmshem
Stena? 

Maj SKHLM? 
Byggare FS?

Juni SDF
Näringsidkare?

Juli

Augusti Stockholmshem
Sv. Kyrkan?

September Skafast
SKB?

Oktober Svenska Bostäder? 
Primula?

November SKHLM? 
Einar Mattsson?

December SDF
Agora?

Utgivningsplan 2018, möjlig?


