
Kommunalvalg  2021 på Virum-Sorgenfri Avis 

Vi indbyder alle partier til kommunalvalg 2021 på Virum-Sorgenfri Avis 

Virum Sorgenfri avis
--- er en vigtig spiller i forbindelse med det kommende kommunalvalg.
--- dækker næsten 50% af kommunens borgere.   (Med omegn)           
--- er ikke partipolitisk og har derfor ingen partipolitiske holdninger.
--- stiller lige megen spalteplads til rådighed for alle opstillingsberettigede partier.
--- modtager ikke læserbreve, men debatten kan foregå via avisens facebookside.
--- påtager sig intet ansvar for indholdet af artikler fra de enkelte partier.

Udover at vi selv dækker valget redaktionelt, giver vi spalteplads til de enkelte partier.
Vi ønsker, at partierne skal tage stilling til i alt tre forskellige spørgsmål omkring holdning 
til områder, der  især vedrører Virum-Sorgenfri.

Avis nr. 5-6-7-8, der udkommer juni/august.
Her vil vi bede om, at politikerne tager stilling til
fortsat udvikling af vore byområder i Virum
og Sorgenfri.
Det gælder både udvikling af de projekter der
ligger på tegnebrættet og udvikling af den 
lokale infrastruktur mellem vore to bydele og
mellem Virum og Sorgenfri og resten af 
kommunen, især med hensyn til cyklisterne.

Avis nr. 5-6-7-8, der udkommer april/maj,  
Her beder vi om, at politikerne kommer med 
deres bud på, hvordan vi sikrer, at der er institu-
tionspladser nok fremover i Virum og Sorgenfri.
Det har i mange år været et problem, og det bli-
ver ikke mindre efterhånden som der kommer
flere og flere børnefamilier til området.

Avis nr. 13-14-15-16, der udkommer i september  og oktober
Her vil vi bede politikerne tage stilling til de unge i Virum og Sorgenfri:
Hvordan sikrer vi, at der er lokale aktiviteter til de unge i Virum og Sorgenfri. 
Fritidsklubberne har ændret strukturen meget, Club 10 er lukket – hvad gør vi for 
at sikre fortsatte aktiviteter for vore unge mennesker.

Der vil være plads til ca. fire artikler om emnet i hver avis og indlæggene bliver taget med i avisen i 
den rækkefølge de indkommer. På den måde kan alle partier komme rundt om emnet i løbet af de fire 
aviser pr. emne.
Størrelse på artiklen: 400 ord. + et billede – skal indsendes som et word dokument til vores 
mailadresse kv21@virumsorgenfriavis.dk
I forbindelse med artiklen kan du få i sat et link til et videoklip hvor du fortæller om din politik.

Linket er ikke gratis, - vi henviser til priserne nedenfor.
Deadline er fem dage før avisens udgivelse der er den 1. og 16. i måneden. (Kan læses i avisen)
Artikler der indkommer efter deadline vil ikke blive bragt, med mindre der foreligger en aftale med 
redaktionen.
Ønsker I at deltage med en artikel, beder vi jer venligst kontakte os pr. mail senest den 1. marts.
Mail: kv21@virumsorgenfriavis.dk
Hele vores valgdækning slutter af med den traditionsrige afslutningsdebat på Virum Gymnasium
hvor alle partier inviteres til at deltage. I år vil debatten blive transmitteret live på de sociale medier

.
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Priser for annoncering: 
Helside:  1300,  
Side 2  og højre midteropslag: 1500,-
Halvside:  900,- kr. enten vertikalt eller horisontalt
Side 2 eller højre midteropslag:  1050,- kr.
Kvartside:  750,- kr.
1/8 side:    500,- kr.
Ved flere ens indrykninger opnås rabat på 10 %
Prisen dækker annonce leveret færdig og reproklar Jpeg, PNG eller PDF
Tillæg kr. 280,- hvis vi skal opsætte annoncen.
Alle priser er excl moms.
Annoncebestilling: kv21@virumsorgenfriavis.dk

Video: Videoklip i forbindelse med artikel:  500,- kr.
Videoproduktion. 
Ønsker du vi producerer videoen for dig vil prisoverslag være: 500,- kr.
(Endelig pris aftales efter møde omkring produktionen)

Afslutningsdebat

Traditionen tro afholder vi den store afslutningsdebat på Virum Gymnasium, 
onsdag den 3. november kl. 18.00
Partierne får mulighed for at møde vælgerne kl. 18-19 ved deres egen lille stand.
Kl. 19.00 vil selve paneldebatten finde sted. Ordstyrer offentliggøres senere.

Billeder fra debatten for fire år siden

Virum-Sorgenfri Avis oplag.
Avisen udkommer den 1. og 16. i hver måned (dog ikke juli)
Trykt oplag: 1800 expl. Kan afhentes gratis i lokalområdet (Supermarkeder, post-
hus, biblioteker samt udvalgte forretninger).
Over 1000 faste følgere på internettet – 600 faste abonnenter
Rækkevidde på facebook. Ca. 8-9.000
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