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Oslo Syd øker opplagstallet
til 28 000 aviser
Vi ser oss nødt til å øke opplaget fordi antallet husstander i bydelen har fått
2700 flere husstander siden vi fastsatte antallet til 25 000 for noen år siden. I
dette tallet ligger riktignok distribusjon på Manglerud og området mellom E6 og
Østensjøvannet som strengt tatt ikke er Bydel Nordstrand, men som på mange
måter sogner til vår bydel.
Tekst: Tore Flaa

Alternativet til en opplagsøkning ville være å plukke
vekk noen av postens
budruter som i dag får av
avisen. Det er en umulig
oppgave å prioritere etter
som avisen målsetning er å
være en bydelsavis for hele
den bydelen som oppsto i
2004 (og litt til). Da vil vi

Beklager
Venstre –
vår feil…
I august inviterte Oslo
Syd partiene i bydelsutvalget til å komme med
noen ytringer i avisen før
stortingsvalget. Arbeiderpartiet, Høyre, Krf. Og
MDG, stilte opp med
fyldig beskrivelse av egen
politikk og prioriteringer,
men vi savnet Venstre og
Frp – skrev vi.
Her har vi rettet «baker
for smed» - og Oslo Syd
er smeden. Som ryktesmed har vi gitt Venstre et
ufortjent dårlig rykte etter
som vi kom i skade for å
sende invitasjonen til feil
adresse.
Jon Nordberg (V) har
tilgitt oss dette og forsikrer at han svært gjerne
ville fått et innlegg fra
Venstre på trykk, dersom
han hadde mottatt utfordringen.

annonser. (pris pr. distribuert eksemplar).

heller forsøke å dekke inn
merkostnadene med
merinntekter.
Vi har i dag en stor gruppe
annonsører som ser nytten
i å være til stede i Oslo Syd
en gang i måneden. Dette
gjelder merkelig nok ikke
bare lokale bedrifter som
stort sett har sitt marked i
nærområdet, men også
«riksannonsører» som
opplever Nordstrand som
et godt marked.
Opplagsøkningen får
foreløpig ingen konsekvens
for annonseprisene, men
annonsøren skal vite at
med denne opplagsøkningen, er vi sikker på at
ingen av våre konkurrenter
kan tilby en lavere
kontaktpris for sine

Vi har konstatert at mange
oppfatter Oslo Syd som en
informativ avis, som får
mye sagt på få sider. Vi
prøver å gå «en etasje ned»
for å få med mest mulig av
det som skjer på «bakkeplan» i bydelen og er av
naturlige årsaker ikke så
opptatt av å referer så mye
av det generelle nyhetsbildet. Etter som vi også
møter en sterk økning av
besøk fra folk som leser vår
avis på vår nettside
www.oslosydavisen.no, ser
vi det som en økende
interesse for vår avis.
Det er hovedårsaken til at
vi velger å ta konsekvensen
av at vi stadig blir flere i
denne bydelen.

NORDSTRAND
TANNLEGESENTER
Nordstrandveien 62 – 1164 OSLO Tlf.: 22 29 59 39
Åpningstider: hverdager 08–20
www.nordstrandtannlegesenter.no
post@nordstrandtannlegesenter.no

Allmenntannleger,
spesialister og tannpleiere
tilbyr alle typer
tannbehandling
Eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Abildsø - Kalbakken - Holtet
Grefsen - Kirkeveien - Smestad
22 79 77 00 (24 timer)
www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Akutt hjelp
Tannleger MNTF:

Tannpleier NTpF:

Bård Andresen
Per Hagen
Arash Sanjabi (rotfylling)
Janicke Liaaen Jensen
(kirurgi og oral medisin)
Kari Rosseland

Gamze Simsek
Elin Anthonisen
Merita Ismailovska
Anette Daleng

