
Amedia marked er en unik salgskanal. Våre lesere bruker tilbudene i lokalavisen
aktivt til å planlegge innkjøpene sine. Lokale medier er effektive og salgsutløsende,
der blir din annonse lagt godt merke til.

Snakk med oss om hvordan du kan få maks effekt av reklamekronene dine.
Les mer på amediamarked.no

Gjennom våre 12 lokalaviser i Østfold Follo kan du nå ut
til 227.000 kjøpeklare lesere.

Region Østfold Follo • Pb 284, 1701 Sarpsborg • Mobil 91 51 62 14 
ostfold.marked@amedia.no • www.amediamarked.no

Akershus Amtstidende • Demokraten • Enebakk Avis • Fredriksstad Blad
Halden Arbeiderblad • Moss Avis • Rakkestad Avis • Sarpsborg Arbeiderblad 
Smaalenenes Avis • Vestby Avis • Østlandets Blad • Ås Avis
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Ett eple om dagen...
..kan det bli mange penger av når du har 
2,5 millioner mulige eplekjøpere! Så mange
kan du nå ut til gjennom Amedia Markeds
flere enn 100 lokalaviser, som er tilgjengelige
på papir, nett og mobil.
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Den blå-blå regjeringen vil 
ha søndagsåpne butikker. 
Det vil ikke butikklederne.

Trine UrsTad
trine.urstad@moss-avis.no

Sju av ti butikkledere vil ikke 
ha søndagsåpne butikker, vi-
ser en fersk undersøkelse. De 
frykter det vil ta fra dem fritid 
og gå ut over bedriftens inn-
tjening.

– Det er viktig å få på plass 
et best mulig regelverk før 
søndagsåpne butikker blir til-
latt, sier Jan Olav Brekke i Le-
derne.

Ifølge undersøkelsen Norsk 
Ledelsesbarometer fra organi-
sasjonen Lederne mener nær-
mere 70 prosent av medlem-
mene i handelsbransjen at det 
er negativt at loven om søn-
dagsåpne butikker liberalise-
res. Høyre og Frp vil ifølge re-
gjeringserklæringen tillate bu-
tikker å holde søndagsåpent, 
også de som er over 100 kva-
dratmeter.

– Hele 84 prosent av butikk-
sjefene svarte at søndagsåpne 
butikker vil medføre betyde-

lig merarbeid for dem. Fra før 
av er dette en gruppe som har 
et sterkt press på seg for å 
være tilgjengelig under store 
deler av butikkens åpningstid, 
og de jobber langt utover nor-

male arbeidsuker, sier Stugu.
Endringene av regelverket 

innebærer at alle butikker 
som ønsker det kan holde 
åpent på søndager, altså ikke 
bare de såkalte Brustadbuene.

Skeptiske til søndagsåpent

SØNDAG?: I dag er det kun enkelte butikker som får ha 
søndagsåpent. Den nye regjeringen vil åpne for at alle kan ha åpent.
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Nordby

Åpent alle dager 9-21
Tilbudene gjelder for private husholdninger
t.o.m. søndag 20. oktober, eller så langt
beholdningen rekker.
Alle priser er oppgitt i svenske kroner.

www.maximat.se/nordby

Den gode viltsmaken
fra MaxiMat Nordby!

Ytrefilet av
kronhjort
Fryst, pr kg / SEK

Ytrefilet av
villsvin
Fryst, pr kg / SEK

19990 19990

Bogstek
av elg
Fersk, pr kg / SEK

Rype
Hel, fryst, 300 g, pr stk
SEK

Viltskav
400 g, pr stk / SEK

Finnbiff
400 g, pr stk / SEK

Elgfarse
Fersk, pr kg / SEK

Hjortestek
Fryst, pr kg / SEK

Tyttebær-
syltetøy
Familjens, 1,5 kg / SEK

Broccoli
Fersk, pr stk / SEK

Ramlösa
Brett 24 stk á 0,33 liter
SEK

14990

6990 2990 3990

8990 14990

2990 490 5990
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