date
2017-04-15
16.20

string
- Innehållet är varierande, nummer från nummer.
- Intressanta nyheter/information.
- Tillbakablickar från förr.
- Färg och "behändigt" format.

2017-04-12
08.29
2017-06-30
13.31

ALLT

2017-04-10
17.49

Aktuell nyheter om vad är på gång i Luleå, speciellt med stadsutveckling och aktiviteter.
Den är toppenbra!

Aktuell lägesrapport om vad som händer i kommunen

Älskar att ni skriva om många olika människor i Luleå, speciellt de som är nyare i
Sverige. Det är ett bra sätt att inkludera och utbilda publiken.

2017-04-15
15.46

Aktuellt och informativt om Luleå.

2017-06-14
08.39

All bra information

2017-04-11
16.06

All information samt sista bladet "vår historia". När den bilden togs hade vi just flyttat till
Luleå, vi kom hit oktober 1966 och eftersom vi bor längst ut på Hornsgatan (och bort
fortfarande kvar) såg vi renarna när dom passerade, våra barn som var små då tyckte
det var jättespännande, det var nämligen första gången dom såg renar.

2017-04-09
12.21

Alla positiva artiklar om bostadsområden, människor och samarbete är en trevlig
motvikt till alla negativa nyheter i övrig media.

2017-04-25
15.59
2017-04-21
09.54

Allsidigheten

2017-04-25
15.58

Allt!! Är läsvärt!!

Allt - jag är en gammal hembygdsvän

2017-04-25
13.25
2017-04-26
11.45
2017-04-08
06.47

Allt!!!!

2017-04-16
10.12
2017-04-25
08.47

Allt.

2017-04-25
13.24
2017-04-25
13.57
2017-04-25
15.39
2017-04-24
15.51

Allt

2017-04-27
13.19

Att den kommer som papperstidning i brevlådan.

2017-06-02
10.54

Att den tar upp blandad samhällsinformation som kanske inte får lika stor
uppmärksamhet i media.

Allt!!
Allt, härliga bokrecensioner med lokala författare el med lokalanknytning...

Allting är bra som skrivs

Allt
Allt
Att den informerar om saker som är på gång i kommunen

2017-04-19
08.07

Att det är korta reportage som går snabbt att läsa. Uppbyggnaden i tidningen känns
också väldigt strukturerad och lätt att överblicka.

2017-04-20
16.40

Att få aktuell information.

2017-04-25
13.23

Att få information om aktiviteter och kommande projekt. Tex utbyggnad av
bostadsområden som i detta nummer.

