
Utgivningsplan för Kallendariet 2022  

 

  

25 mars - deadline för digitalt aprilnummer  obs inget tryckt påsknummer 2022  

1 april -  utgivning av digitalt aprilnummer   

 

25 april - deadline för digitalt majnummer 

1 maj - utgivning av digitalt majnummer 

 

juni ingen utgivning - ersätts av sommarnummer m evenemang fr.o.m midsommar! 

  

10 juni - deadline för tryckt sommarnummer (tom augusti) 

20 juni - utgivning av tryckt sommarnummer 

 

25 augusti - deadline för digitalt septembernummer  

1 sept - utgivning av digitalt septembernummer 

 

25 sept - deadline för digitalt oktobernummer 

1 okt - utgivning av digitalt oktobernummer 

 

25 okt - deadline för digitalt novembernummer 

1 nov - utgivning av digitalt novembernummer 

 

december ingen utgivning - ersätts av tryckt advents-, jul och nyårsnummer fr.o.m 1 

advent! 

 

15 nov - deadline för tryckt advents-, jul- och nyårsnummer 

25 nov - utgivning av tryckt advents-, jul - och nyårsnummer 
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januari - ingen utgivning  

 

25 januari - deadline för digitalt februarinummer  

1 februari - utgivning av digitalt februarinummer  

 

25 februari - deadline för digitalt marsnummer  

1 mars - utgivning av digitalt marsnummer  

 

aprilnumret ges ut i form av ett tryckt påsknummer from 1 april  

 

20 mars - deadline för tryckt påsknummer 

1 april - utgivning av påsknummer (råkar sammanfalla med april månad) 

 

25 april - deadline för digitalt majnummer 

1 maj - utgivning av digitalt majnummer 

 

juni ingen utgivning - ersätts av sommarnummer m evenemang from midsommar! 

  

10 juni - deadline för tryckt sommarnummer (tom augusti) 



20 juni - utgivning av tryckt sommarnummer 

 

25 augusti - deadline för digitalt septembernummer  

1 sept - utgivning av digitalt septembernummer 

 

25 sept - deadline för digitalt oktobernummer 

1 okt - utgivning av digitalt oktobernummer 

 

25 okt - deadline för digitalt novembernummer 

1 nov - utgivning av digitalt novembernummer 

 

december ingen utgivning - ersätts av tryckt advents-, jul och nyårsnummer from 1 

advent! 

 

15 nov - deadline för tryckt advents-, jul- och nyårsnummer 

25 nov - utgivning av tryckt advents-, jul - och nyårsnummer 
 


