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Vill ni vara med i Magasin Skärgårds »gula sidorna« – Din SkärgårdsGuide?
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Magasinet är en gratistidning som kommer ut vår, sommar, vinter. Upplaga 100 000 ex.
Magasinet är en gratistidning som kommer ut vår, sommar, vinter. Upplaga 100 000 ex.
Ja, tack vi vill boka plats i Din Skärgårdsguide 2020 för 500 kr ex moms.
Ja, tack vi vill boka plats i Din SkärgårdsGuide 2017 för 300 kr ex moms.
Ja, tack vi vill boka plats i Din SkärgårdsGuide 2017 för 300 kr ex moms.
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Firmanamn

Rubriker
Rubriker

Telefonnummer
Telefonnummer

Hemsida
Hemsida
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Exempel på rubriker: Krogar/caféer, Boende, Stugor, Camping, Sjötaxi/båtturer, Svävare, Fiske, Båtuthyrning, Charter/event, Konferens/
Exempel
på rubriker:
Krogar/caféer,
Boende,
Stugor,
Camping,
Sjötaxi/båtturer,
Svävare,
Fiske, Båtuthyrning,
Charter/event,
Konferens/
bröllop,
Kajak/kanot,
Seglingsturer,
Ridning,
Spa/relax,
Bastuflotte,
Badtunna,
Minigolf/golf,
Cykel, Gokart,
Yoga, Gårdsbutik,
Livsmedel,
bröllop,
Kajak/kanot,
Seglingsturer,
Ridning,
Spa/relax,
Bastuflotte,
Badtunna,
Minigolf/golf,
Cykel,
Gokart,
Yoga,
Gårdsbutik,
Livsmedel,
Bageri, Hantverk/inredning, Galleri/konst, Loppis/antikt, Museum, Gästhamn, Marina/varv, Övrigt... (Vi lägger ibland till nya rubriker)
Bageri, Hantverk/inredning, Galleri/konst, Loppis/antikt, Museum, Gästhamn, Marina/varv, Övrigt...

OBS! Abonnemanget i Din Skärgårdsguide löper på tills vidare, om inte avbokning sker.
OBS! Abonnemanget i Din SkärgårdsGuide löper på tills ni väljer att avboka platsen.

Varsågod!

»Vårat mål är att lotsa
er fram mellan olika
arkipelager och utflyktsmål
samt att ni ska finna
njutningsfull läsning
och inspiration.«

vintern 2016/17
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LÄS OM: skolan utomhus/kustens blommor/bo i hamn/paddla stående/
klobbens bodar/grynnors konst/häradskärs fyr/resande man mm …

»Nu stundar grönskans och knopparnas
tid. När livet återvänder. Dagarna blir
längre och kraften likaså.«

våren 2017

sommar 2013:
/ xxxxpå/ sundskär
fxx /
sommaren
2017:xxxxl
spelmän
/ upptäck hållnäs / ålands skutor / rädda östersjön / nynäshamns musikfest / öarnas fågelliv / lågskärs fyr

sinne/smak/sevärdheter

M

kontaktuppgifter:
Josefin Ekberg/JE Mediaproduktion
Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö
Mobil: 0709–701 901
Epost: Mosefin@magasinskargard.se
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sommaren 2016

blåfrusen löpning/sandhamns julmarknad/gäveskärs fyr

våren
sommar
2017:
2013:
skolan
xxxxlutomhus
/ xxxx / fxx
/ kustens
/
blommor / bo i hamn / paddla stående / klobbens bodar / grynnors konst / häradskärs fyr

»Om somrarna händer allting på en och samma
s
gång. Det är svårt att hinna med allt man vill göra.
Men lugn bara lugn. Vi har lösningen.«

sommar 2016:
2013: karnevalen
xxxxl / xxxxi /gimo
fxx / snabba kälkar / keramikens centrum / blåfrusen löpning / sandhamns julmarknad / gäveskärs fyr
vintern

sommar 2013:
xxxx / fxx / / ostkustens hurtigrutt / gräsö runt / ålands majstänger / strosa i trosa / ådor flyttar in
sommaren
2016:xxxxl
glad/ popkonst
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LÄS OM: karnevalen i gimo/snabba kälkar/keramikens centrum/

magasinskärgård.
magasinskärgård.
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magasinskärgård.
magasinskärgård.

strosa i trosa/ådor flyttar in/ångar till nynäshamn/tur med ubåt/saltkråkans barn

magasinskärgård.
magasinskärgård.

magasinskärgård.
magasinskärgård.
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LÄS OM: glad popkonst/ostkustens hurtigrutt/gräsö runt/ålands majstänger/

n

LÄS OM: spelmän på sundskär/ upptäck hållnäs / ålands skutor/ rädda östersjön /

nynäshamns musikfest / öarnas fågelliv / lågskärs fyr/ fotografen otto

e
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»Där svänger det så
folk dansar i sjön.«
Per Zethelius och Ellen Boström var några
av alla spelmän som dök upp på Sundskärs
spelmansstämma ifjol. Läs mer på sid 6.

sommaren 2017

