date
2017-04-24
15.48
2017-04-24
15.43
2017-04-24
15.41
2017-04-24
15.50
2017-04-16
09.38
2017-04-25
15.50
2017-04-22
21.25

string

2017-04-21
10.06
2017-04-24
15.49
2017-04-27
13.28
2017-04-26
11.56
2017-06-02
11.12
2017-04-25
15.34
2017-04-25
15.17
2017-06-17
17.14

Bostadsplanering MÅSTE ta hänsyn till det rörliga friluftslivet
avseende parkering av husvagnar/husbilar
Bra kvalitet på pappret

2017-04-27
13.31

Det är många som tvivlar, vi fordrar ett ärligt svar vad som ingår
förutom hyran. Kostar oss i dag inköp av mat, kläder, tvätt m.m.

2017-04-21
10.03
2017-06-30
13.20
2017-04-08
19.41

En mycket bra tidning för oss som är samhällsintresserade om
Luleå kommun.
Enkäter om vad vi vill se i Luleå. På detta sätt var bra.

2017-06-02
10.58
2017-04-24
15.46
2017-06-30
13.24
2017-04-25
13.25

Fint upplagt reportage tidning

--:)
Boende i Luleå 1955-2015. Därefter flyttat till närhet av släkt
Mycket glad och tacksam att fortsatt få den på skiva eftersom
svårt synskadad
Kan därigenom hålla mig ajour om fortsatt utveckling i Luleå
Med vänlig hälsning och tack
Xx numer Örnens äldreboende Tingsryd (SIC!)

Bra som den är.
Bra tidning med lagom djuplodande information.
Byt utdelare, de ska dela ut den nu klarar inte av det.
Byt utdelare, de som ska dela ut den nu klarar inte av det.
Börja lyssna på kommunmedborgarna, alla är inte sossar.
Det verkar som om cyklisterna prioriteras i stan, för det finns
inte många sittplatser vid cykel-gångvägarna, vi är många som
behöver vila ibland när vi är ute och går, inte bara äldre
personer utan dom med handikapp, dom som går med
barnvagnar m.m.
Varför vill ni veta ålder och kön och stadsdel?

Ett tips; det vore bra med en sammanställning/översikt på sista
sidan i tidningen. Där skulle datum för alla evenemang mm
finnas samlat på ett och samma ställe.

Fler teckningar, tabeller
Fortsätt med tidningen, ni gör ett bra jobb
Fortsätt som ni gör det är bra så.

2017-06-14
08.43
2017-04-26
11.47

Fortsätt!
Gärna tydliga teman, ex. om landsbygden.

