Bilaga till skrivelse om förändrade rutiner för distribution för Lundagård

Beräkningsunderlag för distribution utanför pendlingsavstånd med Posten
och Bring
I denna bilaga framgår hur många exemplar av Lundagård som skickas med Posten och
Bring, till vilka orter, hur kostnaden beräknas och vad kostnaden har varit och skulle bli
(enligt vår beräkning) om distributionsrutinerna förändras. Vi beräknar att Lundagård skulle
spara in cirka 80 000 kronor på ett år (8 nummer). För våren 2014 (en termin) blir
kostnaden hälften, cirka 40 000 kronor.
Posten: 1511 ex, 119 kg, nr 9/13
Orter: Större orter som Linköping, Luleå, Uppsala, Örebro, Jönköping, Karlstad + ett stort
antal småorter utspridda över hela Sverige
Kostnad baseras på: Försändelsens totala vikt (totalt vikt samtliga tidningar per nummer)
Kostnaden för utskick av posten varierar inte på varken mängd (i form av mängdrabatt) eller
på var i landet tidningen skickas. Att skicka en tidning med Posten kostar lika mycket oavsett
om tidningen når Lund eller Jokkmokk. Inte heller finns någon mängdrabatt i detta läge.
Priset varierar direkt beroende på vikt, som i sin tur varierar på antalet nummer.
Till nummer 9 skickas 1511 Lundagårdstidningar med Posten till adresser runt om i Sverige,
främst till större orter utanför Tidningsbärarnas och Brings upptagningområde. Tidningar
som skickas med Posten når exempelvis Linköping, Luleå, Uppsala, Örebro, Jönköping och
Karlstad, samt ett stort antal småorter runt om i Sverige.
Bring Citymail: 3008 ex, 237 kg, nr 9/13
Orter: Stor-Stockholm/Mälardalen och Göteborg
Kostnad baseras på: Antalet tidningar per försändelse (alltså per nummer). Kostnaden för
utskick via Bring varierar på i vilken mängdkategori som tidningarna skickas i.
Grundkostnaden för att skicka mellan 500 och 5000 tidningar ligger på 2,63 kronor per
nummer. Att skicka under 500 ex skulle innebära ett a-pris på ca 3,38 per nummer. Att
skära bort antalet nummer skulle således göra att det lönsammare att skicka exklusivt via
Posten. Dock måste eventuella avtal ses över här, det vill säga om vi har avtal med Bring eller
ej.
Till nummer 9 skickas 3008 Lundagårdstidningar med Bring till adresser främst i Mälardalen
(Stor-Stockholm) och Göteborg. 1489 adresser ligger inom Stockholmsområdet till
Lundagård nummer 9, därav endast strax under 100 är tidningsredaktioner, företag och
prenumeranter som har särskild rätt till tidningen. Resten av adresserna kommer från
Ladoks, Membits och TLTH:s adressregister.
Inga Lundagårdstidningar skickas utomlands, bortsett från de fyra som går till
prenumeranter i Oslo, Helsingfors och Berlin. Detta kostar 272 kronor i frakt per nummer.

Beräkningsexempel: Kostnader för distribution med Posten och Bring
nummer 8/13
Kostnaderna för Lundagård nummer 9 är inte kända än, då fakturorna inte kommer förrän
cirka två veckor efter leverans (mitten av december). Nummer 8/13 är därför vårt senaste
kända nummer.
Nedan återfinns kostnaderna för distribution med Posten och Bring för nummer 8/13, som
är ett ganska typiskt nummer när det gäller antal och kostnader. Observera att Posten och
Bring (framförallt Posten) distribuerar även inom pendlingsavstånd, till mindre orter i södra
Sverige.
Posten: 1470 ex – 4 488,86 kronor
Bring: 2948 ex – 8 013,24 kronor

styckpris: 2,87 kronor.
Styckpris: 2,63 kronor.

Sammanlagd kostnad för distribution med Posten och Bring
(inom och utanför pendlingsavstånd)

12 522,00 kr

Adresser inom pendlingsavstånd (Skåne, Blekinge, Småland,
Halland)

682 stycken

Kostnad distribution inom pendlingsavstånd, 682 ex.

1 957,34 kr

Antalet prenumeranter och fri-ex (tidningsredaktioner +
studentkårer)

120 stycken
+ 4 utomlands

Kostnad distribution prenumeranter och fri-ex, 120+4 ex.

616,00 kr (varav 272 kr
utomlands)

Total kostnad för distribution enbart inom pendlingsavstånd +
prenumeranter

2 573,74 kr

Möjlig besparing på nummer 8/13 med ändrad distribution
(total kostnad Posten och Bring – total kostnad inom
pendlingsavstånd)

9 948,26 kr

Med en ungefärlig besparing på 10 000 kronor per nummer skulle den totala sänkningen
av distributionskostnaderna bli runt 80 000 kronor. På en termin (våren 2014) skulle
kostnaden bli hälften, ca 40 000 kronor.

Jämförelse av den möjliga minskningen av distributionskostnaderna utanför
pendlingsavstånd som hade kunnat göras för Lundagård nummer 6-8/13
Lundagård nummer 8 är ett bra riktmärke i beräkningarna: Antalet mottagare utanför
pendlingsavstånd är något fler än nummer 7/13 och något fler än nummer 9/13. Nummer
6/13, höstens första nummer, har alltid en större distribution eftersom vi vill nå så många
studenter som möjligt i börjat av terminen.
Ldg nr
Antal mottagare
Kostnad (SEK)
Summa som
hade kunnat
sparas (SEK)

6
8 337 ex
24410

7
4 219 ex
12 666*

8
4 418 ex
12522*

9
4 524 ex
ej beräknat

21 263

10 190

9 948

ej beräknat

* Ldg 7 delades ut till färre mottagare än Ldg 8. Trots det är Ldg 8 billigare än Ldg 7. Detta
beror på att Ldg 7 var ett tjockare nummer, vilket gör att vikten och den sammanlagda
kostnaden ökar.

