
VECKOBLADET
Skulle du tycka det vara roligt att vara med och 

förnya en lokal gammal vänstertidskrift? 

Veckobladet har funnits i 48 år, de senaste 17 
digitalt. En länk till tidningen mailas varje vecka 

till ca 200 läsare.

Ett krympande antal skribenter skickar varje vecka 
inlägg om kultur och politik, oftast med lokala pers-

pektiv. Några är kommunalpolitiskt aktiva i v och mp, 
andra är partipolitiskt obundna. 

Det behövs nya skribenter, flera perspektiv och 
idéer, men också nya tekniska redaktörer, som kan 
turas om att på några timmar varje torsdagskväll 

under terminerna sätta ihop tidskriften och maila ut 
länken. 

 
Är du intresserad skriv till 
veckobladet@gmail.com 

VB har adressen: http://veckobladetilund.se



VECKOBLADET
Redaktörer för Veckobladet i Lund

Veckobladet i Lund är en tidning med hjärtat till vänster som har fun-
nits sen 1975. 
 
Den nuvarande redaktören kommer att sluta efter det här året och vi 
söker nu 4 deltidsredaktörer som skall ansvara för tidningen vars en 
gång per månad. 

Att vara redaktör innebär att jaga och ta emot artiklar per mail, redig-
era materialet i ett redigeringsprogram, typ Adobe Dreamweaver och 
lägga ut till intresserade ”prenumeranter”. Ett antal skribenter skickar 
varje vecka inlägg om kultur och politik, oftast med lokala perspek-
tiv. Några är kommunalpolitiskt aktiva i v och mp, andra är parti-
politiskt obundna.  

En rimlig uppskattning är att man får räkna med att lägga ner 3-4 tim-
mar per nummer, detta en gång i månaden för varje deltidsredaktör
Vi som har arbetat med Veckobladet tidigare kommer naturligtvis att 
överföra vår erfarenhet och ge dig den utbildning som krävs för att 
kunna hantera redigeringsprogram och annat. 

Vid starten för mer än 45 år sedan kom Veckobladet ut som tryckt 
papperstidning. Till att börja med som en tvåsidig A4 tidning och 
efter ett tag som en vikt A3 med 4 sidor. De senaste åren så har Veck-
obladet kommit ut en gång i veckan på nätet. 

Du bör ha hjärtat till vänster och vara intresserad av politiskt arbete, 
tycka det är stimulerande med att få andra att skriva och också själv 
skriva om den lokala politiken i Lund från ett rödgrönt perspektiv.


