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Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 10/5 2019. 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
 
Närvarande: 19 egna 
 
Gäster: 3 – Thomas Sandström, Emelie Bråthén och Anne Jacobsson 
 
Föredragshållare: Thomas Sandström och Emelie Bråthén. 
 
 
Presidenten Richard Bergström hälsade oss och våra gäster välkomna och lämnade över ordet till 
våra gäster som presenterade den nya gratistidningen Fokus Uddevalla. 
 

 
Thomas Sandström, president Richard Bergström och Emelie Bråthén framför intresserade åhörare. 

 Alla utom Richard och åhörarna från Focus Uddevalla. 

 
Tidningen Fokus Uddevalla lyfter fram det positiva i och kring Uddevalla varje vecka. Tidningen delas 
ut till samtliga hushåll i Uddevalla kommun varje onsdag samt placeras ut i ställ 
på olika strategiska platser i hela kommunen. Tidningen kommer också att distribueras med Post 
Nord och räknas som samhällsinformation vilket innebär att den delas ut även i brevlådor märkta 
med ”ej reklam”. 
 



Första numret kommer på onsdag i nästa vecka, d.v.s. 15 maj. 
 
Med tanke på den oslagbara räckvidden är marknadsföringen i Fokus Uddevalla ett mycket prisvärt 
alternativ för att nå ut till samtliga hushåll i Uddevalla kommun. 
Ingen annan aktör har lika hög räckvidd i vår kommun. 
 
Tidningen Fokus Uddevalla produceras av personer som finns lokalt i Uddevalla. Dom bor, jobbar och 
är verksamma i staden vilket innebär att dom har ett gott grepp om oss alla  
både företagare och privatpersoner. Med ett lokalt innehåll blir vi alla lokala aktörer som genom 
annonser och reportage ger en extra krydda åt tidningen. 
 
Det skall även finnas korsord och sudoku samt planer på att även ha med melodikrysset. Första 
numret kommer nu på onsdag vilket vi alla ser fram emot.  
 
Presidenten tackade våra föredragshållare för en givande genomgång av den nya tidningen och 
önskade alla en trevlig helg samt klingade i klockan. 
 
Väl mött nästa fredag den 17/5. Vi har då förmånen att få besök av journalisten och författaren Terje 
Fredh. 
 
Vid pennan denna dag 
 
Jan-Inge Berndtson 
 


