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ÖVRIGT (/ARTIKLAR/OEVRIGT)
Alby var tydligen till salu
ELINOR AHLBORN (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/SEARCH/SITE?F[0]=IS_UID%3A28482) | 16:07 26 JUN 2013

STOCKHOLM (/STAD/STOCKHOLM)

ÖVRIGT (/ARTIKLAR/OEVRIGT)

Bild: albyarintetillsalu.wordpress.com

Nätverket ”Alby är inte till salu” har kämpat

hårt för att 1 300 bostäder på Albyberget inte

ska säljas av kommunen till en privat

hyresvärd. Trots detta säljs lägenheterna till

riskkapitalisten Mikael Ahlström.

Kampanjen ”Alby är inte till salu” startades av en

handfull ungdomar som i sitt arbete bland annat har

samlat in 6 600 namnunderskrifter, mer vad som krävs

för att en folkomröstning om utförsäljningen ska

hållas. Kampanjen har fått stort stöd från bland annat

organisationen Megafonen som uppmärksammades i

media under händelserna i Husby för några veckor

sedan. Även ett gäng artister, som Stor

(http://nojesguiden.se/artiklar/stor-lever-drommen),

Lilla Namo (http://nojesguiden.se/blogg/parisa/hoj-

volymen-lilla-namo-ar-bizzack) och Mohammed Ali

(http://nojesguiden.se/category/artist/mohammed-ali),

har slutit upp och kritiserat utförsäljningen. Senast i

raden är Dogge Doggelito (http://nojesguiden.se/artiklar/noejesguidens-laesare-moeter-dogge-doggelito-0) som skrev en debattartikel i Aftonbladet idag

(http://www.aftonbladet.se/debatt/article17024097.ab). 

Det nätverket befarar är att riskkapitalbolaget snabbt kommer att sälja lägenheterna vidare och att underhållet av bostäderna kommer att prioriteras bort

så att lägenheterna förfaller. Alternativt lyxrenoveringar med påföljande hyreshöjningar och gentrifiering.

Den privata hyresvärden som nu ändå köper bostäderna heter Mikael Ahlström och ligger bakom riskkapitalbolaget Procuritas, vars affärsidé är att just

köpa och sälja bolag. Han har ingen tidigare erfarenhet i fastighetsbranschen och på investeringen i Alby har han satt ett direktavkastningskrav på 6,8

procent. Han uppfyller inte heller de sju kriterier som fullmäktige för ett år sedan ställde upp för en godtagbar köpare. Trots detta är kontraktet påskrivet

och ikväll ska kommunfullmäktige officiellt välsigna köpet. 

En demonstration för att få kommunfullmäktige att stoppa beslutet om försäljningen börjar i Hallunda C klockan 17.00 i eftermiddag.
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(/artiklar/premiar-summer-of-tick-bugs)

SUMMER OF TICK BUGS (/ARTIKLAR/PREMIAR-SUMMER-OF-TICK-
BUGS)
Idag premiärspelar vi låten "Summer of Tick Bugs" som Britta Persson, Daniel Gilbert och

Mikael Jepson har skapat tillsammans.

MUSIK (/ARTIKLAR/MUSIK) 27/8

(/blogg/kristin-

zetterlund/mbfw-ss14-

dag-2-outfit-2)

MBFW SS14: DAG
2

(/BLOGG/KRISTIN-ZETTERLUND/MBFW-SS14-DAG-2-OUTFIT-2)
Kristin Zetterlund om Stockholms modeveckas andra dag, med visningar som Whyred och Busnel.

KRISTIN ZETTERLUND (/BLOGG/KRISTIN-ZETTERLUND) 28/8

Äldst först

1 KOMMENTARER

()

LG SKRIVER | 2013-06-26 17:37

Läs hela den här genomgången av det patetiska Alby inte till salu

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ingenting-ar-gratis_8268388.svd (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ingenting-ar-gratis_8268388.svd)

Tydligen går det bra att låta skattebetalarna, inkl de med låg inkomst, betala nödvändiga renoveringar.

Gilla Bli den första bland dina vänner att gilla detta.
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(/blogg/amat-levin/hjalp-politikerna-forsta-att-vi-vill-ha-bostader)

HJÄLP POLITIKERNA FÖRSTÅ ATT VI VILL HA BOSTÄDER
(/BLOGG/AMAT-LEVIN/HJALP-POLITIKERNA-FORSTA-ATT-VI-VILL-
HA-BOSTADER)
Amat Levin skriver om Hyresgästföreningen i Stockholms kampanj #harbormojligheten,

som ska peka ut för makten var hyresrätter kan byggas.

AMAT LEVIN (/BLOGG/AMAT-LEVIN) 27/8

(/blogg/kristin-

zetterlund/mbfw-ss14-

dag-1)

MBFW SS14: DAG
1

(/BLOGG/KRISTIN-ZETTERLUND/MBFW-SS14-DAG-1)
Dagmar, tantpunk, Carin Wester och Harry Potter-smycken - Kristin Zetterlund rapporterat om dag 1 av Stockholms modevecka.

KRISTIN ZETTERLUND (/BLOGG/KRISTIN-ZETTERLUND) 26/8

(/blogg/festivalbloggen/food-trucks-och-happy-hour-pa-popaganda)

FOOD TRUCKS OCH HAPPY HOUR PÅ POPAGANDA
(/BLOGG/FESTIVALBLOGGEN/FOOD-TRUCKS-OCH-HAPPY-HOUR-PA-
POPAGANDA)
Även Popaganda hakar i helgen på trenden med food trucks då stora delar av matutbudet

på festivalen kommer att utgöras av dessa.

FESTIVALBLOGGEN (/FESTIVALBLOGGEN) 27/8

(/artiklar/eminem-

berzerk)

EMINEM -
BERZERK

(/ARTIKLAR/EMINEM-BERZERK)
Eminem är tillbaka med en ny singel och låter nästan lika arg som vanligt. Lyssna på Berzerk, från kommande albumet MMLP2 här.

MUSIK (/ARTIKLAR/MUSIK) 27/8

AVLYSSNAT (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/AVLYSSNAT)
Krögaren Daniel Crespi ger författaren Mats-Eric Nilsson svar på tal. Vi anar en beef going on,

och gillar det.

DATUM: 22/8 (/AVLYSSNAT/SALTAD-NOTA)

Enligt en säker källa har Systembolaget nu dragit City Gross inför rätta på grund av den

vinförsäljning de senare inlett tillsammans med importföretaget Winefinder. Svaranden har dock

inte fått se handlingarna än då de är sekretessbelagda.

DATUM: 21/8 (/AVLYSSNAT/SYSTEMBOLAGET-STAMMER-CITY-GROSS)

Söderklassikern Kvarnen har döpt sin nya restaurangdel till Hospodské Dvere. Säg det fort tio

gånger.

DATUM: 19/8 (/AVLYSSNAT/HOSPODSKE-DVERE)

Bingo-Marie har spottats använda sin egen, undangömda ingång till nattklubben V iförd

solglasögon och hoodie.

DATUM: 16/8 (/AVLYSSNAT/KANDIS)

MER AVLYSSNAT (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/AVLYSSNAT)
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(/artiklar/stjarnkock-oppnar-pop-up-pa-sodermalm)

STJÄRNKOCK ÖPPNAR POP-UP PÅ SÖDERMALM
(/ARTIKLAR/STJARNKOCK-OPPNAR-POP-UP-PA-SODERMALM)
Den tvåstjärniga kocken Michael Wignaill öppnar under fyra veckor i höst den molekylära

gourmetrestaurangen Dill.

KROG (/ARTIKLAR/KROG) 27/8

(/recensioner/film/the-

mortal-instruments-

stad-av-skuggor)

THE MORTAL
INSTRUMENTS:
STAD AV
SKUGGOR

(/RECENSIONER/FILM/THE-MORTAL-INSTRUMENTS-STAD-AV-SKUGGOR)
"Fantasyschabloner så uttjatade och överexponerade att de egentligen bara hör hemma i porr-spinnoffs"– Victor Schultz totalsågar filmen.

FILM (/RECENSIONER/FILM) 26/8

(/blogg/tobias-norstrom/angaende-gardagens-newsroom-red-team-iii)

ANGÅENDE GÅRDAGENS NEWSROOM (/BLOGG/TOBIAS-
NORSTROM/ANGAENDE-GARDAGENS-NEWSROOM-RED-TEAM-III)
"Allt det här ska vara väldigt dramatiskt. Det är det inte"– Tobias Norström har gjort en

recap av senaste avsnittet av redaktionsdramat.

TOBIAS NORSTRÖM (/NORSTROM) 26/8

(/artiklar/cheap-

mondays-pop-up-

butik)

CHEAP MONDAYS
POP UP-BUTIK

(/ARTIKLAR/CHEAP-MONDAYS-POP-UP-BUTIK)
Nu öppnar döskallemärket sin första egna butik i Sverige, vid Norrmalmstorg i Stockholm.

MODE (/ARTIKLAR/MODE) 26/8

(/artiklar/dr-denims-efterfest-del-2)

DR. DENIM-FESTEN DEL 2 (/ARTIKLAR/DR-DENIMS-EFTERFEST-DEL-
2)
I fredags, den 23 augusti, anordnade Dr.Denim en fest på Kåken som, för andra gången i

ordningen, tog sig sedan vidare till Långholmens strand.

MINGEL (/ARTIKLAR/MINGEL) 26/8

(/artiklar/premiar-

love-is-a-burning-

thing)

PREMIÄR: LOVE
IS A BURNING
THING

(/ARTIKLAR/PREMIAR-LOVE-IS-A-BURNING-THING)
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LIABT skulle egentligen ha släppt sitt debutalbum redan för två år sedan, men releasen blev uppskjuten. Nu är dock första singeln äntligen här.

MUSIK (/ARTIKLAR/MUSIK) 26/8

(/artiklar/affleck-blir-nya-batman)

AFFLECK BLIR NYA BATMAN (/ARTIKLAR/AFFLECK-BLIR-NYA-
BATMAN)
Idag kom nyheten att det blir Ben Affleck som ska spela en åldrad Batman i Man of Steel-

uppföljaren som planeras till 2015.

FILM (/ARTIKLAR/FILM) 23/8

(/webbtv/ovrigt/brooklyn-sweden-bicycle-film-festival)

BICYCLE FILM FESTIVAL (/WEBBTV/OVRIGT/BROOKLYN-SWEDEN-BICYCLE-FILM-FESTIVAL)
Idag lördag avslutas Brooklyn Sweden bland annat med Bicycle Film Festival. Vi har träffat initiativtagarna.

WEBBTV (/WEBBTV) 24/8

(/artiklar/bbq-blowout-pa-brooklyn-sweden)

BBQ BLOWOUT PÅ BROOKLYN SWEDEN (/ARTIKLAR/BBQ-BLOWOUT-
PA-BROOKLYN-SWEDEN)
Igår tjuvstartade festivalen Brooklyn Sweden med en BBQ Blowout på Debaser Hornstulls

Strand. Vi var där.

MINGEL (/ARTIKLAR/MINGEL) 23/8

(/artiklar/aperitivo-di-

milano-238)

APERITIVO DI
MILANO

(/ARTIKLAR/APERITIVO-DI-MILANO-238)
Torsdagen den 23 augusti samlades vi får att ta en Aperitivo di Milano på Bianchi Café i Stockholm.

MINGEL (/ARTIKLAR/MINGEL) 23/8

(/artiklar/debaser-slussen-tanker-inte-flytta-pa-sig)

DEBASER TÄNKER INTE FLYTTA PÅ SIG (/ARTIKLAR/DEBASER-
SLUSSEN-TANKER-INTE-FLYTTA-PA-SIG)
Debaser Slussen, som är ombedda att lämna sina lokaler den sista september, går ut idag

med att de tänker stanna innan allt är klart.

KLUBB/KONSERT (/ARTIKLAR/KLUBB-KONSERT) 21/8
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(/webbtv/ovrigt/brooklyn-sweden-darin-bresnitz)

INTERVJU: DARIN BRESNITZ (/WEBBTV/OVRIGT/BROOKLYN-
SWEDEN-DARIN-BRESNITZ)
Darin Bresnitz utgör ena halvan av Finger on the pulse, som jobbar med att sammanföra

musik och mat.

WEBBTV (/WEBBTV) 23/8

(/webbtv/ovrigt/brooklyn-sweden-burt-ben)

BROOKLYN SWEDEN - BURT & BEN (/WEBBTV/OVRIGT/BROOKLYN-SWEDEN-BURT-BEN)
Vi träffade Ben Hudson från Brooklyn Brewery och Debasers Burt McRoy och bad dem berätta lite om helgens festival.

WEBBTV (/WEBBTV) 23/8

(/artiklar/helgguiden-v-34-0)

HELGGUIDEN (/ARTIKLAR/HELGGUIDEN-V-34-0)
Det är löningshelg folks. Trevligt folk som RZA, Marlene, Molly Nilsson och andra spelar

musik.

KLUBB/KONSERT (/ARTIKLAR/KLUBB-KONSERT) 21/8

(/artiklar/kvarnen-

oppnar-nytt)

KVARNEN
ÖPPNAR NYTT

(/ARTIKLAR/KVARNEN-OPPNAR-NYTT)
Tisdagen den 3 september blir tidigare H20 den nya ölhallen Hospodské Dvere.

KROG (/ARTIKLAR/KROG) 21/8

(/blogg/rebecka/sergels-torg)

SERGELS TORG (/BLOGG/REBECKA/SERGELS-TORG)
"Senast var väl kanske Lisa Nilsson 92?"– Rebecka Hedström är lyrisk över Veronica

Maggios nya singel.

REBECKA (/BLOGS/REBECKA) 20/8

(/blogg/parisa-

amiri/we-are-sthlm-

hiphopinvigningen)

EN HISTORISK
KVÄLL

(/BLOGG/PARISA-AMIRI/WE-ARE-STHLM-HIPHOPINVIGNINGEN)
"FÖRSTÅ att alla dessa fantastiska artister delade på en scen under en och samma kväll"– Parisa Amiri om hiphopinvigningen på We Are Sthlm.

PARISA AMIRI (/PARISA) 20/8
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(/artiklar/dr-denims-badefterfest)

BADEFTERFEST MED DR DENIM (/ARTIKLAR/DR-DENIMS-
BADEFTERFEST)
Natten till söndag ordnade Dr Denim och Kåken badefterfest på Långholmen. Vi var där.

MINGEL (/ARTIKLAR/MINGEL) 19/8

(/blogg/pelle-

tamleht/ikvall-idol-

med-kakan)

IKVÄLL: IDOL
MED KAKAN
(/BLOGG/PELLE-

TAMLEHT/IKVALL-IDOL-MED-KAKAN)
Ikväll är det äntligen dags för säsongspremiären av Idol, som detta år kickas av ingen mindre än Kakan.

PELLE TAMLEHT (/BLOGS/PELLE-TAMLEHT) 19/8

(/blogg/tobias-norstrom/angaende-gardagens-newsroom-one-step-too-many)

ANGÅENDE GÅRDAGENS NEWSROOM (/BLOGG/TOBIAS-
NORSTROM/ANGAENDE-GARDAGENS-NEWSROOM-ONE-STEP-TOO-
MANY)
"»The Newsrooms« förankring i verkligheten alltid handlar om att verkligheten gjorde

fel"– Tobias Norström recappar senaste avsnittet.

TOBIAS NORSTRÖM (/NORSTROM) 19/8

(/artiklar/nojesguidad-

iman-hazheer)

NÖJESGUIDAD:
IMAN HAZHEER

(/ARTIKLAR/NOJESGUIDAD-IMAN-HAZHEER)
"Att DJ Khaled "friade" till Nicki Minaj. Herregud. Dö"– Veckans nöjesguide, musikjournalisten Iman Hazheer, om musik, filmklassiker och...

NÖJESGUIDAD (/ARTIKLAR/NOJESGUIDAD) 16/8

(/artiklar/videopremiar-emil-hero-television)

VIDEOPREMIÄR: EMIL HÉRO – TELEVISION
(/ARTIKLAR/VIDEOPREMIAR-EMIL-HERO-TELEVISION)
Det är fredag och det firar vi med att premiära Emil Héros video till singeln Television.

MUSIK (/ARTIKLAR/MUSIK) 16/8

Fler artiklar (http://nojesguiden.se/stockholm/arkiv?page=1)

TIDSKRIFTSPRISET 2012

Nöjesguiden är Årets Tidskrift Digitala Medier 2012. (http://nojesguiden.se/artiklar/nojesguiden-ar-arets-digitala-tidskrift-2012)
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MEST LÄST PÅ NÖJESGUIDEN.SE IDAG

1. Petter börjar om (/artiklar/petter-borjar-om)

2. Det här med att vara upptapetserad över halva stan (/blogg/brita-zackari/det-har-med-att-vara-upptapetserad-over-halva-stan)

3. VMA's 2013 - falsk punk och drama (/blogg/parisa-amiri/vmas-2013-falsk-punk-och-drama)

4. Beyonce och queer (/blogg/kakan/beyonce-och-queer)

5. Premiär: Summer of Tick Bugs (/artiklar/premiar-summer-of-tick-bugs)

SENASTE SKIVRECENSIONER

28/8  Money - Shadow of Heaven (/recensioner/musik/money-shadow-of-heaven)

27/8  Laura Veirs - Warp and Weft (/recensioner/musik/laura-veirs-warp-and-weft)

26/8  Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (/recensioner/musik/franz-ferdinand-right-thoughts-right-words-right-action)

25/8  Pat Todd & the Rankoutsiders - 14th & Nowhere (/recensioner/musik/pat-todd-the-rankoutsiders-14th-nowhere)

24/8  King Krule - 6 Feet Beneath The Moon (/recensioner/musik/king-krule-6-feet-beneath-the-moon)

ALLA SKIVRECENSIONER (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/RECENSIONER/MUSIK)

(/blogs/rebecka)

Töntigt med mode (/blogg/rebecka/tontigt-med-mode)

2013-08-28

(/kakan)

Hatar ej sf

(/blogg/kakan/hatar-ej-sf)

2013-08-28
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(/blogg/kristin-zetterlund)

MBFW SS14: Dag 2 + Outfit #2 (/blogg/kristin-zetterlund/mbfw-ss14-dag-2-outfit-2)

2013-08-28

(/blogs/klara-

svensson)

Overload

(/blogg/klara-

svensson/overload)

2013-08-27

(/blogs/brita-zackari)

Det här med att vara upptapetserad över halva stan (/blogg/brita-zackari/det-har-

med-att-vara-upptapetserad-over-halva-stan)

2013-08-27

(/sorayahashim)

Slut

(/blogg/soraya-

hashim/slut)

2013-08-27

(/blogg/amat-

levin)

Hjälp politikerna förstå att vi vill ha bostäder! (/blogg/amat-levin/hjalp-politikerna-

forsta-att-vi-vill-ha-bostader)

2013-08-27

(/blogg/emelie-

thoren)

Umm, blev

fotbollsintresserad plötsligt?! (/blogg/emelie-thoren/umm-blev-fotbollsintresserad-plotsligt)

2013-08-27

(/transfrans)

Travhäst (/blogg/transfrans/travhast)

2013-08-27

(/blogs/pelle-

tamleht)

Det bor minst ett

geni i Falun

(/blogg/pelle-

tamleht/det-bor-

minst-ett-geni-i-

falun)

2013-08-27

(/festivalbloggen)

Food Trucks och Happy Hour på Popaganda (/blogg/festivalbloggen/food-trucks-och-

happy-hour-pa-popaganda)

2013-08-27

(/norstrom)

Angående

gårdagens

Newsroom – Red

Team III

(/blogg/tobias-

norstrom/angaende-gardagens-newsroom-red-team-iii)

2013-08-26

(/parisa)

VMA's 2013 - falsk punk och drama (/blogg/parisa-amiri/vmas-2013-falsk-punk-och-

drama)

2013-08-26

(/blogs/tobias-

bostrom)

Veckostik v.34

(/blogg/tobias-

bostrom/veckostik-v34-0)

2013-08-23
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(/johannaswanberg)

Pompeji (/blogg/johanna-swanberg/pompeji)

2013-08-22

(/fotlol)

Så var säsongen

verkligen igång

igen.

(/blogg/fotlol/sa-

var-sasongen-

verkligen-igang-

igen)

2013-08-17

(/nannajohansson)

Viktigt meddelande till alla gubbar (/blogg/nanna-johansson/viktigt-meddelande-till-

alla-gubbar)

2013-08-11

(/blogs/soran-

ismail)

Huh?

(/blogg/soran-

ismail/huh)

2013-06-17

(/sara)

costa rica dreams (/blogg/sara-bourke/costa-rica-dreams)

2013-06-15

(http://adserver.adtech.de/adlink/1297/3688804/0/321/AdId=9447585;BnId=1;itime=691219505;nodecode=yes;link=http://www.stockholmfilmfestival.se/sff.php?

action=add&type=membership&id=57)

http://nojesguiden.se/johannaswanberg
http://nojesguiden.se/blogg/johanna-swanberg/pompeji
http://nojesguiden.se/fotlol
http://nojesguiden.se/blogg/fotlol/sa-var-sasongen-verkligen-igang-igen
http://nojesguiden.se/nannajohansson
http://nojesguiden.se/blogg/nanna-johansson/viktigt-meddelande-till-alla-gubbar
http://nojesguiden.se/blogs/soran-ismail
http://nojesguiden.se/blogg/soran-ismail/huh
http://nojesguiden.se/sara
http://nojesguiden.se/blogg/sara-bourke/costa-rica-dreams
http://adserver.adtech.de/adlink/1297/3688804/0/321/AdId=9447585;BnId=1;itime=691219505;nodecode=yes;link=http://www.stockholmfilmfestival.se/sff.php?action=add&type=membership&id=57


BLOGGAR

AMAT LEVIN (/BLOGG/AMAT-LEVIN)

BJÖRN WERNER (/BLOGG/BJORN-WERNER)

BRITA ZACKARI (/BLOGS/BRITA-ZACKARI)

EMELIE THORÉN (/BLOGG/EMELIE-THOREN)

FESTIVALBLOGGEN (/FESTIVALBLOGGEN)

FOTLOL (/FOTLOL)

JOHANNA SWANBERG (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/JOHANNASWANBERG)
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NANNA JOHANSSON (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/NANNAJOHANSSON)

PARISA  (/PARISA)

PELLE TAMLEHT (/BLOGS/PELLE-TAMLEHT)

PONTUS TENGGREN (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/TENGGREN)

RASMUS BLOM (/RASMUS-BLOM)

REBECKA  (/BLOGS/REBECKA)

SARA BOURKE (/SARA)

SORAN ISMAIL (/BLOGS/SORAN-ISMAIL)

SORAYA HASHIM (HTTP://NOJESGUIDEN.SE/SORAYAHASHIM)

TOBIAS BOSTRÖM (/BLOGS/TOBIAS-BOSTROM)
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KROG (/RECENSIONER/KROG)

FILM (/RECENSIONER/FILM)

MUSIK (/RECENSIONER/MUSIK)

SPEL (/RECENSIONER/SPEL)

TV  (/RECENSIONER/TV)

ARTIKLAR

DEBATT (/ARTIKLAR/DEBATT)

DÖSKALLE/MÄSTERLIGT (/ARTIKLAR/DOESKALLEMAESTERLIGT)

FEATURE (/ARTIKLAR/FEATURE)

FILM (/ARTIKLAR/FILM)

INTERVJU (/ARTIKLAR/INTERVJU)

KLUBB/KONSERT (/ARTIKLAR/KLUBB-KONSERT)

KONST (/ARTIKLAR/KONST)

KROG (/ARTIKLAR/KROG)

KRÖNIKA  (/ARTIKLAR/KROENIKA)

LITTERATUR (/ARTIKLAR/LITTERATUR)

MINGEL (/ARTIKLAR/MINGEL)

MODE (/ARTIKLAR/MODE)

MUSIK (/ARTIKLAR/MUSIK)

NÖJESGUIDAD (/ARTIKLAR/NOJESGUIDAD)

SPEL (/ARTIKLAR/SPEL)

TV  (/ARTIKLAR/TV)

TEATER (/ARTIKLAR/TEATER)

TEKNIK (/ARTIKLAR/TEKNIK)

TIDENS ANDA  (/ARTIKLAR/TIDENS-ANDA-32)

TÄVLING (/TAVLING)

ÖVRIGT (/ARTIKLAR/OEVRIGT)

OM NÖJESGUIDEN

REDAKTIONEN (/REDAKTIONEN)

ANNONSERA  (/ANNONSERA)

OM COOKIES (/OM-COOKIES-PA-NOJESGUIDENSE)

Nöjesguiden är partipolitiskt obunden, men du kan alltid lita på att vi brinner för jämställdhet, genus-, etnicitet-

och klassmässigt. Vi är annonsfinansierade men det redaktionella innehållet är just det – 100% redaktionellt. Vi

tror på den goda smaken och vår publicistiska tanke lyder som följer: Vi vill guida dig till det bästa nöjet.

KONTAKTA NÖJESGUIDEN

Östermalmsgatan 87 D

114 59 Stockholm

Epost: info@nojesguiden.se (mailto:info@nojesguiden.se)
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