
Rubrik på ny hets brevet 

Första arti kelru brike n 

Den här artikeln rymmer 

175–225 ord. 

Syftet med nyhetsbrevet är 

att tillhandahålla specialise-

rad information till en viss 

målgrupp. Med nyhetsbrev 

kan du på ett bra sätt mark-

nadsföra produkter eller 

tjänster och även skapa 

trovärdighet och bygga upp 

organisationens identitet 

bland medlemmar, anställda 

eller leverantörer. 

Bestäm först målgruppen 

för nyhetsbrevet. Detta kan 

vara alla som har nytta av 

informationen t ex anställda 

eller de som är intresserade 

av att köpa produkter eller 

tjänster. 

Du kan sammanställa ett 

adressregister från post-

kort med betalt svar, kund-

informationsblad, visitkort 

som du fått på mässor, eller 

medlemskapslistor. Du kan 

även köpa ett adressregis-

ter från ett företag. 

I Publisher-katalogen kan du 

hitta många publikationer 

som matchar stilen i ditt 

nyhetsbrev. 

Därefter bestämmer du hur 

mycket tid och pengar du 

kan spendera på nyhetsbre-

vet. Dessa faktorer hjälper 

dig att avgöra hur ofta du 

ska ge ut  nyhetsbrevet och 

hur långt det ska vara. Vi 

rekommenderar att du ger 

ut nyhetsbrevet minst en 

gång per kvartal. Dina kun-

der eller anställda kommer 

att se fram emot varje ut-

gåva. 

Den här artikeln rymmer 75

–125 ord. 

Rubriken är en viktig del av 

nyhetsbrevet och du bör 

överväga den noga. 

Med ett par ord ska rubri-

ken fånga innehållet i arti-

keln och locka läsare till sig. 

Ta fram rubriken innan du 

skriver artikeln. På det sät-

tet hjälper rubriken dig att 

koncentrera innehållet i 

artikeln. 

Exempel på möjliga rubriker 

kan vara Utmärkelse för 

vinnande produkt, Ny pro-

dukt sparar tid!, Medlem-

skapskampanj överträffar 

förväntningar och Nytt kon-

tor öppnar nära dig. 

Bildtext som beskriver bilden. 

Andra arti kelru brike n 
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Årsstämman 2005-12-05 

Kavåsskolans matsal 

Årsredovisningen 1 juli 2004 till 30 

juni 2005 gicks igenom under ledning 

av stämmans ordförande Hans Carls-

son från Riksbyggen. 

På förslag av revisorerna beslutade 

stämman att bevilja styrelsen an-

svarsfrihet för det gångna året. 

Val: 

Omval till styrelsen: 

 Hans Lindström, Folke Ahlström, 

Kristian Wall och Christer Hertzman 

Revisor:  

Claes-Göran  Olsson Orkesterg. 17 

 och som suppleant till honom Lena 

Gustafsson, Konsertg. 5.  

Valberedning: 

Gunilla Olsson, Orkesterg. 17, Eva 

Hansson, Orkesterg.7, Jan-Olof 

Persson, Orkesterg. 15 och Susanne 

Broz Orkesterg. 19 

 

Efter årsmötet konstituerade sig styrel-

sen enligt följande:  

Kurt Svensson, ordförande Tunnlandsg. 14 

Hans Lindström v.ordf. Orkesterg. 21  

Viveca Pettersson  Tunnlandsg.12 

Folke Ahlström Orkesterg. 17 

Ingela Ronnheden Tunnlandsg. 8 

Christer Hertzman  Tunnlandsg. 18 

Kristian Wall   Tunnlandsg. 24 

Jan Steenson, förvaltare Riksbyggen 

 

Stämmopro-

tokoll finns att 

läsa hos fas-
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Den här artikeln rymmer 150–200 ord. 

En fördel med att använda nyhetsbre-

vet som ett verktyg till att sprida re-

klam är att du kan återanvända innehåll 

från annat marknadsmaterial som 

pressmeddelanden, marknadsstudier 

och rapporter. 

Även om det främsta målet med att 

distribuera ett nyhetsbrev är att sälja 

produkter eller tjänster, är nyckeln till 

ett lyckat nyhetsbrev att innehållet är 

användbart för läsaren. 

Ett bra sätt att lägga till användbart 

innehåll i nyhetsbrevet 

är att utveckla och skri-

va egna artiklar eller 

inkludera en kalender 

med kommande evene-

mang eller specialerbju-

danden av nya produkter. 

Du kan även söka efter 

artiklar genom att anslu-

ta till WWW. Du kan 

skriva om många olika 

ämnen men skriv inte 

alltför långa artiklar. 

En stor del av det material 

som du inkluderar i ett ny-

hetsbrev kan även användas 

på webbplatsen. I Microsoft 

Publisher kan du enkelt kon-

vertera nyhetsbrevet till en 

webbpublikation. Så när du 

har skrivit klart nyhetsbrevet 

konverterar du det till en 

webbplats och publicerar den. 

Bildtext som beskriver 

bilden. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Den här artikeln rymmer 75–125 ord. 

En viktig del av att skapa innehåll i 

nyhetsbrevet är att välja bilder eller 

grafik. 

Tänk igenom om bilden stöder eller 

framhäver det du vill ha sagt i nyhets-

brevet. Undvik att välja bilder som 

visas utanför ett sammanhang. 

I Microsoft Publisher kan du välja 

bland tusentals clipart-bilder och im-

portera dem till nyhetsbrevet. Det 

finns även flera verktyg som du kan 

använda när du ritar former och sym-

boler. 

När du har valt en bild, placerar du den 

nära artikeln. Se till att du placerar 

bildrubriken nära bilden. 

Bildtext som beskriver bilden. 

Den här artikeln rymmer 100–150 ord. 

De typer av ämnen som kan behandlas i 

nyhetsbrev är praktiskt taget oändliga. 

Du kan välja ämnen som fokuserar på 

ledande teknologier eller innovationer 

inom ditt område. 

Du kan även notera trender inom af-

färsliv och ekonomi, eller göra förutsä-

gelser för kunder. 

Om nyhetsbrevet distribueras internt, 

kan du kommentera nya procedurer 

eller förbättringar i arbetssätt. För-

säljningssiffrorna visar att verksamhe-

ten växer. 

I en del nyhetsbrev finns en spalt som 

uppdateras i varje nummer, t ex en 

rådgivningsspalt, en bokrecension, ett 

brev från statsministern eller en tid-

ningsledare. Du kan även profilera ny-

anställda, de viktigaste kunderna eller 

leverantörerna. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Nyhetsrubrik på insidan 

“Fånga läsarens intresse genom att placera en intressant mening eller 

ett citat från artikeln här.” 
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Den här artikeln rymmer 150–200 ord. 

En fördel med att använda nyhetsbre-

vet som ett verktyg till att sprida re-

klam är att du kan återanvända innehåll 

från annat marknadsmate-

rial som pressmeddelan-

den, marknadsstudier och 

rapporter. 

Även om det främsta må-

let med att distribuera 

ett nyhetsbrev är att 

sälja produkter eller 

tjänster, är nyckeln till 

ett lyckat nyhetsbrev att innehållet är 

användbart för läsaren. 

Ett bra sätt att lägga till användbart 

innehåll i nyhetsbrevet är att utveckla 

och skriva egna artiklar 

eller inkludera en kalender 

med kommande evenemang 

eller specialerbjudanden 

av nya produkter. 

Du kan även söka efter 

artiklar genom att ansluta 

till WWW. Du kan skriva 

om många olika ämnen men 

skriv inte alltför långa artiklar. 

En stor del av det material som du in-

kluderar i ett nyhetsbrev kan även 

användas på webbplatsen. I Microsoft 

Publisher kan du enkelt konvertera 

nyhetsbrevet till en webbpublikation. 

Så när du har skrivit klart nyhetsbre-

vet konverterar du det till en webb-

plats och publicerar den. 

Bildtext som beskriver 

bilden. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Den här artikeln rymmer 75–125 ord. 

En viktig del av att skapa innehåll i 

nyhetsbrevet är att välja bilder eller 

grafik. 

Tänk igenom om bilden stöder eller 

framhäver det du vill ha sagt i nyhets-

brevet. Undvik att välja bilder som 

visas utanför ett sammanhang. 

I Microsoft Publisher kan du välja 

bland tusentals clipart-bilder och im-

portera dem till nyhetsbrevet. Det 

finns även flera verktyg som du kan 

använda när du ritar former och sym-

boler. 

När du har valt en bild, placerar du den 

nära artikeln. Se till att du placerar 

bildrubriken nära bilden. 

Bildtext som beskriver bilden. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Den här artikeln rymmer 100–150 ord. 

De typer av ämnen som kan behandlas i 

nyhetsbrev är praktiskt taget oändliga. 

Du kan välja ämnen som fokuserar på 

ledande teknologier eller innovationer 

inom ditt område. 

Du kan även notera trender inom af-

färsliv och ekonomi, eller göra förutsä-

gelser för kunder. 

Om nyhetsbrevet distribueras internt, 

kan du kommentera nya procedurer 

eller förbättringar i arbetssätt. För-

säljningssiffrorna visar att verksamhe-

ten växer. 

I en del nyhetsbrev finns en spalt som 

uppdateras i varje nummer, t ex en 

rådgivningsspalt, en bokrecension, ett 

brev från statsministern eller en tid-

ningsledare. Du kan även profilera ny-

anställda, de viktigaste kunderna eller 

leverantörerna. 

Nyhetsrubrik på insidan 

“Fånga läsarens 

intresse genom att 

placera en 

intressant mening 

eller ett citat 

från artikeln här.” 

Årgång 5,Nummer 4 
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Här kan du kort beskriva organisationen. Beskrivningen 
kan omfatta syftet med organisationen, när den starta-
des och något om dess mål och historia. Du kan också 

inkludera en kort lista över produkter, tjänster eller de 
program som organisationen erbjuder, det geografiska 
område det täcker (t ex västra USA eller Europa), och 

en profil på typer av kunder eller medlemmar. 

Det kan även vara användbart att inkludera ett kon-
taktnamn för läsare som vill ha mer information om or-

ganisationen. 

Organisation 

ter eller tjänster, kan du 

inkludera en lista med dem 

här. Du kanske vill hänvisa 

läsare till någon annan typ av 

kommunikation som du har 

skapat för organisationen. 

Du kan även använda det här 

utrymmet om du vill påminna 

läsare att de ska notera 

återkommande evenemang i 

sina kalendrar, t ex frukost-

möten för leverantörer den 

tredje tisdagen i varje månad eller 

halvårsvisa välgörenhetsauktioner. 

Om det finns plats är det här en bra 

plats att infoga en clipart-bild eller 

andra bilder. 

Den här artikeln rymmer 175–225 

ord. 

Om nyhetsbrevet är vikt och har 

skickats, visas artikeln på baksidan. 

Så det är en god idé att göra den 

lättläst. 

Med en fråge- och svarssession fång-

ar du snabbt läsarens uppmärksam-

het. Du kan antingen sammanställa 

frågor som du har fått sedan den 

senaste utgåvan eller summera några 

allmänna frågor som ofta ställs om 

din organisation. 

Ge nyhetsbrevet en personlig touch 

genom att inkludera en lista med 

namn och titlar på chefer i organisa-

tionen. Om organisationen är liten 

kan du ta upp alla anställda i listan. 

Om du har priser på standardproduk-

Bildtext som beskriver bilden. 

34: ans 

Adressrad 1 för Företag 1 

Adressrad 2 

Adressrad 3 

Skriv ditt motto här. 

Telefon: 00-00 00 00 

Fax: 00-00 00 00 

E-post: namn@example.com 

Vi finns på nätet! 

exempel.microsoft.se 

Nyhetsrubrik på baksidan 


