
Tack alla annonsörer, distributörer, och alla som gillar vår ”lokaltidning”!  Vi hoppas att utfallet 
varit positivt för alla annonsörer och medverkande i artiklar och notiser.

Året runt har vi i Slite nöjet att se besökare från när och fjärran. Självklart är stranden mest frekven-
terad under de soliga sommardagarna. Men curlare, konståkare och hockeyspelare gillar också 
sommaren och fotbollsspelare uppskattar vintern här. Cyklister och ”mountainbikare” ökade under 
året och med de satsningar som pågår kommer de att bli allt fler.  Vi kan ta emot ännu ännu fler 
besökare, därför laddar vi nu inför 2018 med marknadsföringen med Slitetidning + foldern + annon-
stavla på två ställen (vid södra infarten, Sjuströmmar)

I nästa nummer, Nr 7, har vi valt tema HÄLSA. Det är ett begrepp som kan definieras på många olika 
sätt. Det kan handla om fysisk och mental hälsa, sjukdomar, allergier, mat, motion. Du kommer att 
få inspiration till ett friskare liv, nya vanor inom mat och motion eller en ny sport som du gillar. Tid-
ningen kommer att innehålla personliga berättelser, fakta och tips på aktiviteter, prestationer och 
information kring temat.

Tidningen och foldern kommer vi att distribuera till alla hushåll, som tar emot reklam, i Visby, meller-
sta och norra Gotland samt via alla större offentliga platser, butiker, bibliotek, campingplatser, turist-
byrån, museer osv.

Tidning och folder kommer även att finnas i digital form på sliteutveckling.se och slite.nu.
Välkommen att annonsera i tidningen, foldern och annonstavla Slite med omnejd 2018. Syftet är att 
göra oss ännu mer stolta över alla verksamheter och aktiviteter på denna del av ön samt att bidra till 
utvecklingen av Slite och norra Gotland som besöksort och som en plats att bo och leva på.

Slite är en plats för hälsa!
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Bilder från förr
Slite Industrimuseum är en källa till 

kunskap om främst fabrikens historia 

under 100 år i Slite.   Slite Cement & kalk blev invigd 1919. I vissa källor 

står det att den grundades 1917. Men 2014 arrangerade 

Slitefabriken ett 95-års jubileum. Nästa fest blir 2019!  

Gotländsk kalk har dock bränts till murning, putsning 

och avfärgning under minst 1000 år. 

  I museets samlingar finns maskiner, verktyg, mod-

eller, kontorsapparater,  dokument och fotografier. Ted 

Lehrberg arbetar med att digitalisera fotografierna och 

han har här valt ut några som kan exemplifiera yrken 

inom fabriken. Vilka är fotograferna?- Det är det svåra med bilderna, säger Ted. Det figurerar 

några interna fotografer och från företag som levererade 

utrustning till Cementa.

Cementas sjuksyster Margareta tar 

hand om Sune Granvald. Troligen 
var Granvald brännare. Cementa har 

fortfarande en egen sjuksköterska.

Smeden Ludde Gardelin

 Grävmaskinist Valter Thomsson

Fotona är tagna under början av 1940-talet. Troligen lärling och Thure Falk.
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– Just nu seglar jag skrivbord, 

säger Daniel. Men det bästa med 

att vara kustbevakare är att det 

är ett fritt arbete utomhus, på 

sjön och att man arbetar i grupp. 

Det är intensivt under korta perioder, och vi 

bidrar till samhället och hjälper tullen i olika 

uppdrag fortsätter Daniel.

Jag träffar Daniel Romehed som sedan 2011 

arbetar som stationschef för kustbevak-

ningen på Gotland. Daniels huvudsakliga 

sysselsättning är verksamhets- och person-

alplanering med uppföljningar. 

 Innan arbetet på Gotland var Daniel rädd-

ningsdykare på fartyget K049 och han har 

även en bakgrund som vakthavande befäl.

Att utbilda sig till kustbevakningsbefäl är 

mycket populärt – det går tusen sökande till 

de årliga 25 platserna. Många som söker har 

ett starkt intresse för båtar och hav. Man bör 

också ha en grundutbildning inom sjöbefäl 

eller maskinteknik, vara svensk medborgare 

och ha körkort. 

 Det ställs även relativt hårda krav på god 

fysik. Det som ibland lockar sökande är  att 

man vill ha möjlighet att skapa ett liv med 

barn och familj och då är kustbevakningen 

ett bättre alternativ än att t.ex. vara ute flera 

månader i rad på fartyg runt världen. 

Det är en mansdominerad arbetsplats.  I 

Slite jobbar 3 tjejer och 38 killar, men man 

strävar mot ett 60/40 förhållande man/ kvin-

na. 65 % av personalen i Slite bor på fastland-

et och pendlar till Gotland. Daniel bor i Visby 

och  endast servicetekniker Anders bor i Slite. 

Efter utbildningen till kustbevakningsbefäl 

i Karlskrona får man en placeringsorder och 

det är verksamhetsbehovet och vakanserna 

som styr var man hamnar. Men det är klart att 

man kan ha önskemål. 

– Det här är välkända marker säger Daniel, 

min far är född på Gotland så jag har tillbrin-

gat nästan alla somrar på vårt sommarställe. 

Som kustbevakare har man inte 24/7 bevak-

ning i Slite, man är samplanerad över hela 

riket och patrulleringen fördelas längs rikets 

kuster. Triton ligger för tillfället vid kajen i 

Slite och har precis kommit tillbaka från ett 

normalt patrulleringsuppdrag. 

 Man gör kontroller av yrkesfiskaren och 

då tittar man på fångstutrustningen att den 

överensstämmer med arten, att det finns flykt 

öppningar i trålen, och hur mycket bifångst 

man har. Det kan ta lång tid, flera timmar att 

kontrollera att kaptenens loggbok överens-

stämmer med fångst och utrustning. Är det 

felaktigt skrivs en anmälan och i värsta fall 

beslagtas utrustningen.

Oljeutsläppen har minskat i Östersjön, och 

det är tack vare att det blivit bättre bevakning. 

Nu använder man också flyg- och satellitöver-

vakning. Det gör att man snabbt kan komma 

på plats och ta prover och lokalisera källan till 

oljeutsläppet.

Just nu är kustbevakningen också på plats 

i Medelhavet med sin båt KVB 477 och KVB 

476 inom ramen för Frontex. Frontex hjälper 

EU-länderna och Schengenassocierade länder 

att skydda sina yttre gränser och bidrar till 

enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån 

underlättar samarbetet mellan EU-ländernas 

Till havs
Text: Stina Lindholm

Arbetsglädje
I detta nummer kan du bl.a. läsa om hur unga familjer tänker om 
sina arbeten, stenhårda jobb på fabriken, om ideella arbeten som 

kan vara en väg till en annan slags rikedom och vad barnen på 
Solklintsskolan vill bli när de blir stora.

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

Tema Jobb

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD
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Med vänliga hälsningar.



Helsida
250 x 365 mm
5 mm utfall
4-färg 
25.900 kr

Halvsida stående
109 x 337 mm
4-färg 
13.900 kr

Uppslag
500 x 365 mm
5 mm utfall
4-färg 
43.000 kr

Halvsida liggande
223 x 166 mm
4-färg 
13.900 kr

Banner
223 x 80,5 mm
4-färg
8.900 kr

Annons i  Slitefoldern 2018 
Kontaktupppgifter + logotyp 
6 sidor, 100 x 210 mm Värde 
1.000 kr

Annonsplats på Slitetavlan vid Cementabrottets rastplats
Kontaktupppgifter + logotyp
2370  x  1200 mm
Värde 1.000 kr

1/4 sida
109 x 166 mm
4-färg
8.900 kr

1/8 sida
109 x 80,5 mm
4-färg
5.900 kr

Ekonomi
52 x 80,5mm
4-färg
3.900 kr

Ekonomi liten
52 x 38 mm
4-färg
2.300 kr

Annonspriser  2018
Alla priser är exklusive moms och gäller för tryckfärdigt annonsmaterial.

I alla annonser ingår nu även...

Boka din annonsplats senast den 1 mars 2018 till Viktoria 
via annons@sliteutveckling.se eller via telefon 076 416 38 28 

10%
Rabatt som medlem

+



Mer hjälp... http://www.dagspress.se/annonsmaterial/att-producera-annonser
Annons Lathund

Övrig information

Filformat
Vi rekommenderar att du skicka in 
annonserna i PDF-format. Om det inte finns 
möjlighet till detta format, kan vi även ta emot 
andra format ex. JPG, TIFF, DOC.

Bildupplösning
Kontrollera att du har rätt storlek och 
upplösning på bilder. I tidningstryck bör färg- 
och gråskalebilder ha en upplösning på minst 
200 ppi/dpi för att det ska se bra ut i tryck. 

Färgprofiler
Inga profiler behöver ändras. 
(vi sköter om cmyk-konverteringen)

Utfall 
Inget utfall behövs på annonsen.

Skärmärken
Inga skärmärken behövs läggas till.

PDF-export
Vid export från ex. Indesign, Photoshop 
rekommenderar vi förinställningen
 “högkvalitets utskrift”.

Ofärdigt material
Vi gör din annons för endast 500 kr exkl 
moms.

Färdigt material
Mailas till annons@sliteutveckling.se 
senast den 15 mars 2018, ange företaget och 
kontaktperson som har skapat annonsen. Är 
filen över 20MB skickas den in via tjänsten 
www.sprend.com

Utgivningsplan
Tidningen ges ut  23 april 2018.

Fakta
Upplaga 27.000 ex
Storlek 250 x 365  mm

Innehåll
Näringsliv • Kultur • Historia • Sol • Bad
Sport • Natur • Mat • Restauranger • Närproducerat • Nöje • Evenemang • Boende 
Barnaktiviteter • etc.

Annonsering
Boka din annonsplats senast den 1 mars 2018 till Viktoria via 
annons@sliteutveckling.se eller via telefon 076 416 38 28 .  
Medlem i Slite intresseförening ges 10 % rabatt på annonspriserna.

Evenemang 
Mejla dina evenemang till info@slite.nu (ingen kostand)

Förutom att vi plockar evenemangen till tidningen blir dina aktiviteter synliga på hemsidan. 

Tipsa oss
Övriga tips mejlar du till: info@sliteutveckling.se

www.slite.nuwww.sliteutveckling.se

Bänk

Tak, väggar och färg

Stäva, skopa, 

term
ometer, 

hygrometer, 
sten 

och dofter sponsrade 

av TYLÖ

Kruka

WC stol

Bastulavar

Bastuaggregat

Fönster
Dörr

Gjuten 

grundplatta till 

bastun

Möbler

Duschar

Bastupanel

SLITE UTMANAR BURGSVIK, BASTA OCH DUSCHA FÖRST I SLITE! 

Vad blir ditt bidrag till bastun? 
Vid en av Gotlands bästa sandstränder  blir det möjligt att bada bastu nästa vår. 
Bastun i Slite kommer att blir klar före den i Burgsvik. Eller hur?  
Nu  söker vi bygglov för denna bastu med ritningen som underlag. Arrende på 
tomten har Slite Utveckling AB tecknat med Region Gotland. Nästa år, 2015 vill 
vi erbjuda alla möjligheten att bada bastu. Nu söker vi sponsorer till väggar, golv, 
bastuaggregat, möbler, wc-stol, installation osv. Burgsvik har visserligen arbetat 
med sin bastu i sju år. Men vi räknar med att vi på norr är raskare.  
– Jag antar utmaningen, säger projektledaren för bastun i Burgsvik Bernt Bison 
Nilsson. Det vore ju pinsamt om vi inte efter sju års förberedelser kom först! 
Må sydligaste bastu vinna! 

I nr 4 av denna tidning räknar vi med att texten vid pilarna innehåller sponso-
rernas namn. Kampen mellan norr och syd följer du på www.slite.nu
Kontakta Gerhard Österlin 0727 30 35 07, gerhard.osterlin@gmail.com

www.slite.nu www.sliteutveckling.se

UTVECKLING AB
SLITE

Arkitekt Göran Rahde

Ansvarig utgivare: Slite Intresseförening • Produktion: Slite Utveckling AB Redaktörer: Stina Lindholm, Mait Juhlin • Annonser : Viktoria Schilling Johansson




