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I månadsträffen den 6 februari deltog ca 100 medlemmar. Dagens gäster var 
ÖT:s ansvariga utgivare och biträdande chefredaktör Ann-Sofi Berger, 
teamledaren, redaktör Sofia Grankull vid redaktionen i Karleby samt Philip Hatt, 
ansvarig för kundtjänsten, marknadsföringen och den digitala sidan på ÖT. 

Ann-Sofi Berger som tillträdde tjänsten som ansvarig utgivare hösten 2019 gav 
en helhetsbild av tidningen och dess utveckling. Hon berättade att ÖT har en 
upplaga på 12 000 exemplar och att antalet digitala prenumeranter ökar. Denna 
utveckling kännetecknar tidningsbranschen i sin helhet.  

Tidningens innehåll och bevakningen av Karlebyområdet diskuterades. Det 
utdelades både ros och ris. Bland annat framkastades förslag gällande 
bibehållandet av prenumeranterna i Karleby, där lokaltidningens uppföljning av 
föreningsverksamheten har en viktig roll. 
Främst gäller det bevakning av olika konserter 
och tillställningar som samlar såväl aktörer 
som publik. 

Philip Hatt lyfte fram den digitala tidningen 
som ett komplement till papperstidningen. 
Hatt påpekade att man kan läsa tidningen före 
papperstidningen finns i postlådan. Dessutom 
kan man läsa tidningen var du än befinner dig 
i välden. Webben uppdateras hela tiden med 
nyheter.  

Som betalande läsare har du tillgång till allt 
vårt digitala material, vårt arkiv med gamla 
tidningar och mycket annat. Allt detta blir 
tillgängligt om du skapar ett konto, registrerar 
dig och har en prenumeration, påpekade Hatt.  

Efter pausen berättade vår fjärde gäst Oskar 
Hagström om Soites förstavårdscentral och dess 
verksamhet. Anförandet var ledigt och intressant 
och mottogs positivt av den rikhaltiga publiken. 
Hagström gick detaljerat igenom verksamheten 
och svarade på frågor gällande 
förstavårdscentralen och dess verksamhet. 

 

Sofia Grankull, Ann-Sofi Berger och 

Philip från ÖT var dagens gäster. 
(Birgitta Nygård) 

Soites förstavårdschef Oskar Hagström höll ett 
intressant och informativt anförande om 
förstavårdsverksameten inom Soite. (Birgitta Nygård) 
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Pensionärskören Vi Norrifråns uppträdde under John Storbackas ledning med 
fyra sånger. Kören inledde med ”Sången väller fram” och fortsatte med 
”Vintergatan”, ”Änglamark” och avslutade med ”Vi möts igen”. Greta-Lisa 
Nilsson framförde J.L. Runebergs dikt ”Den femte juli”.  

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. Han informerade om 
kommande händelser, bland annat den tvåspråkiga Vändagsfesten den 12 
februari då Vi Norrifrån fungerar som lokal värd. Den 5 mars kallar föreningen 
till årsmöte och 3–7.3 samlas regionens bowlare i bowlinghallen i Karleby. 

Ole Granholm 

 

 

 

 


