
I dag stängde Gotia Media sydskåne ! 
 

Jag syftar på de av oss på landsbygden som fick morrontidningen utdelad av Gotia Medias 

förlängda arm "Point Logistik" (PL) för den 19/11, 2019  kommer de att,  kanske inte stängde 

ner men i varje fall kraftigt försämra tidningsutdelningen för många av oss utanför tätorterna.  

Bakgrunden var ett brev, märkligt adresserat och synnerligen likt oönskad reklam, som del av 

oss berörda fått bland annan post, där kontentan var att tidningen inte skulle delas ut längre! 

Här på gården är vi tre abonnenter som har vardera två morrontidningar, alltså sex tidningar, 

YA,SDS,SvD, 39 morgontidningar i veckan plus alla tidningarna som kommer olika 

veckodagar, sådär femtiotal tidningar i veckan. Detta var inte nog för PL utan de vill vi 

dagligen, skall var och en kallstarta en bil och köra närmre 3 km för hämta vår tidning! 

Vi protesterade direkt till PL att detta inte kunde vara rimligt i dessa tider och kom ville 

diskutera alternativ men utan intresse från PL!   

 

I YA 24/10 har Lars Mohlin "Ordet"  där han skriver att de tidigare sett över 

"distributionskostnaderna".  Raden innan tas det upp ett exempel med en abonnent med en 

tidning, där utdelningen kostar YA 35' om året!!!   

Det är som Ystads VA skulle ha en vattenläcka rakt ut i en bäck men eftersom det inte gör 

någon skada så får alla i kommunen betala för läckaget. Först när vattnet sinar så får man ta 

tag i problemet.  

 

Hur kan man driva ett företag (PL) på detta sättet? Har det inte fallit in ledningen att man 

kanske kunde kommunicera med vederbörande abonnenter i tid och hitta en bra lösning där 

problemet finns! Nu får vi alla stå för konsekvenserna! Telia var föregångare att kapa 

fungerande systam och nu hänger PL på denna nedsläckning av landsbygden! 

Vi själva uppskattar morgontidning som kommer (oftast) innan kl.06.oo, utan att köra 3 km, 

kommer troligen säga upp tidningarna helt. Bär emot naturligtvis, speciellt som vi uppskattar 

pappersformatet och tron att det var till lite ömsesidig nytta. Läsa på dator är naturligtvis inte 

samma sak och digitala tidningar kan ju delas enkelt och vem vinner på det? De övriga 

tidningarna skall vi få med posten och då blir både YA och PL utan oss. Men det är ju klart, vi 

kommer spara 9000:- om året i prenumerationer och slippa hantera gamla dagstidningar. 

Sällan passar uttrycket "Sågar av grenen man själv sitter på" bättre än här.  

 

// Christer Pålsson 

Krageholm 

Ystad 


