date
2017-06-14
08.25
2017-06-14
09.03
2017-04-12
07.15
2017-04-12
15.55
2017-04-25
15.17

string
-

2017-04-25
15.50

?

1. Den där vita pensionärsbussen. Har aldrig sett en enda passagerare på den. Ska den fortsätta att sluka energi.
2. Förhärligandet av Niklas Nordström och Yvonne Stålnacke. Nä fy tusan.
3. Den politiska maktfullkomligheten.
4. Alldeles för dyra paerkerningar i Luleå.

2017-04-11
09.42

Alldeles för stadsfixerat. Visserligen bor flest människor där, men på "landsbygden"bor ca 25% av befolkningen
enl kommunens egna uppgifter. Staden är väl max 1% av ytan. Så skärpning alltså, ut ur city och skriv!

2017-04-24
15.44
2017-06-14
08.50

Allt duger

2017-06-14
08.37
2017-04-25
08.37
2017-04-08
19.52

Allt är bra.

Allt för litet om landsbygden och byar. Hur balanserar en infotidning byar mot förstäder? Inte lätt. Småföretagande

Allt är bra
Alltför stort focus läggs på utveckling/utbud som rör Luleå som stad. Den glorifierade skildringen av våra
kommunalråd och de "underverk" de åstadkommit under senare tid.

2017-04-20
17.55

Att det bara skrivs om centrala Luleå, deras stadsdelar och Råneå.

2017-04-21
10.15

Att det ej skrivs om pensionärer, fritidsmöten

2017-04-30
13.18

Att informationen och reportagen inte är för hela kommunen då reportagen sällan/aldrig handlar om Bergnäset.
Sedan kommunsammanslagningen har väldigt få resurser satsats på denna stadsdel.

2017-06-14
08.33

Att kommunen inte förnyar cykelstråk med mittdelning i olika riktningar + bättre skyltning. Det är med livet som
insats man cyklar i Luleå.

2017-06-14
08.57

Att kommunen lägger upp snö med grus som får ligga i 2-3 år innan man tager bort det och sedan lägger ny
matjord där

2017-06-14
08.30

Att ni bara speglar positiva saker. Tag med det som också är problematiskt.

2017-04-24
15.38

Att ploga 4-metersgator när plogaren lika kör!? Vattenpölarna når ej gatubrunnarna. Hur tänkte ni? Att gå med
vinst!?

2017-04-24
15.38

Att ploga 4-metersgator när plogaren lika kör!? Vattenpölarna når ej gatubrunnarna. Hur tänkte ni? Att gå med
vinst!?

2017-04-07
17.56

Att tidningen är så kort.

2017-06-14
08.54

Borde komma ut oftare

2017-04-21
10.03

Bättre bilder ibland.

2017-04-25
14.29

De usla dator bilderna

2017-06-02
11.08

De är en Luleå tidning ingen kommun tidning där den är till Luleå stad istället. Luleå vet inte att det finns en
kommun utanför centrum + förorter.

