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Hej, 
  
Som du säkert redan sett så har det inletts MBL-förhandlingar om att lägga ner tidningarna Östra Småland 
och Nyheterna. Gota Media har tyvärr inte längre ekonomisk möjlighet att fortsätta ge ut dem. Vi förstår att 
det här väcker en mängd frågor kring din prenumeration därför vill vi informera dig om att följande kommer 
att hända. 
  
Från och med nu kommer du i stället erbjudas att få Barometern om du läst Östra Småland och 
Oskarshamns-Tidningen om du läst Nyheterna. Din prenumeration fortsätter som tidigare men med en ny 
titel. 
 
Som du kommer att se så är du redan familjär med nära hälften av materialet i tidningen då våra 
medarbetare på sportsidorna och lokalsidorna också levererade sitt material till Östra Småland och 
Nyheterna. 
Vi tror och hoppas att du är intresserad av vad som händer i Kalmar län och att du vill fortsätta att ta del av 
lokala nyheter härifrån. 
Med Barometern och Oskarshamns-Tidningen kommer du att fortsätta få tillgång till en tv-bilaga, du får 
tidningens lördagsbilaga Bonus Weekend, korsord varje dag och självklart lokala nyheter och sport liksom 
nyheter från Sverige och världen. 
Du får fortsätta läsa sportkrönikor av Lasse Hansson eller Christian Gustafsson eller texter från våra 
lokalredaktörer som Maria Alåsen i Borgholm eller Sofia Hedman i Torsås. 
  
Vi vill med det här brevet hälsa dig välkommen till Barometern Oskarshamns-Tidningen samtidigt som vi 
säger farväl till dig som läsare till Östra Småland Nyheterna. 
 
Om du har ytterligare frågor angående din prenumeration kan du vända dig till vårt Kundcenter. 
Ytterligare information hittar du på kundcenter.ostrasmaland.se. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
  
Mikael Larsson Ek 
VD Östra Småland AB 
Marknadsområdeschef Gota Media Kalmar län 


