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Varje år har Granngården 3,5 miljoner besökare i 112 butiker runt om i landet. Vi vet 
att våra kunder gillar vårt sortiment, vår kunskap och kvalitén på våra produkter. Men 
Granngården-gemenskapen är så mycket mer än besöket i butiken, det är också drömmen 
om det jordnära livet. Grannliv, vår uppskattade kundtidning, är fylld med spännande 
reportage, fakta och kunskap och kommer ut två gånger per år i 150 000 exemplar. 
Via vår blogg, Grannliv.se har vi 1,6 miljoner besök per år.



ANNONSERING PRINT
Helsida, 69 900 kr

Satsyta: 187 x 250 mm
Utfallande: 215 x 280 mm*

Omslag 2, 75 900 kr
Satsyta: 187 x 250 mm

Utfallande: 215 x 280 mm*

Omslag 3, 75 900 kr
Satsyta: 187 x 250 mm

Utfallande: 215 x 280 mm*

Baksida, 85 900 kr
Satsyta: 187 x 207 mm

Utfallande: 215 x 237 mm*

* + 4 mm skärsmån 

Grannliv distribueras hem till 100 000 av våra  
bästa kunder och ytterligare 50 000 ex distribueras  
via våra 112 butiker. 

NUMMER TEMA UTGIVNINGSDAG SISTA BOKNINGSDAG  
ANNONSER

SISTA BOKNINGSDAG  
ADVERTORIAL

MATERIALDAG 
 ANNONSER

1
Huvudtema: Trädgård 
Tema 2: Odla  
Tema 3: Gräs

2020-04-15 2020-02-14 2019-02-07 2020-03-12

2

Huvudtema: Djur 
Tema 2: Hund/Katt 
Tema 3: Småfågel
Tema4: Häst

2020-08-19 2020-05-07 2020-05-07 2020-06-05

Advertorial
Vi erbjuder annons/redaktionellt innehållssamarbete på 3-5 sidor i 
Grannliv. Så kallade advertorials.  Vår säljare kan förmedla kontakt med 
redaktionen för att diskutera möjligheter.

Advertorial – Enkelsida
89 900 kr, inklusive produktion av text och bildsättning.

Bilagor - begär offert
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Drivhus Natur  
Förlänger odlings-
säsongen, 1 199 kr.

Gödsel 
Ekologiskt grönsaks-
gödsel Granngården, 

900 g, 59,90.

Bärkorg  
Bra korg att lägga 
fröpåsar i, 34,90.

FYLL KRUKAN med planteringsjord till hälften. 
Per 10 liter jord tar jag 1 dl av Granngårdens 

grönsaksjord. Blanda och fyll på med mer jord. 
Rufsa upp rötterna innan du planterar.  

Krav-märkt planteringsjord 40 l, 69,90.

PLANTERA chilin i mitten av krukan och stick 
ner tre pinnar som stöd. Plantorna går lätt av när 

det kommer frukt. Ställ krukan i ett soligt läge 
och vattna ordentligt. Se till att det är hål i bot-
ten av krukan så överskottsvatten kommer ut.  

Kruka Terra, stor, 169 kr.

AVHÄRDA PLANTORNA om du förodlat dem 
inomhus. Runt midsommar går det bra att flytta 

ut dem. Det kan ta ett tag innan det kommer 
frukt, men även gröna frukter går att använda 
i matlagningen. Kolla vilken sort du har och 

vilken färg den färdiga frukten brukar få.    
Chilinäring Nelson Garden, 49,90.

Ramslökssmör 
Innan vi själva började odla ramslök besökte vi ett 
medeltidsevenemang i Skåne. Där minns jag att vi 
köpte något slags pannbröd med ramslökssmör. 
Det var så otroligt gott och jag kan fortfarande 
minnas dess smak i detalj. Några år senare kan vi 
göra vårt eget ramslökssmör. Vilken lycka! 
 
INGREDIENSER
50–100 g smör
5–10 ramslöksblad
Örtsalt
 
GÖR SÅ HÄR: Ta en rejäl klick smör och lägg på 
ett fat eller en skärbräda. Hacka ramslöksbla-
den så fint du kan. Vi brukar skära bladen först 
i tunna, tunna strimlor och därefter hacka allt. 
Häll i hacket i smöret och blanda med en gaffel. Ju 
fler ramslöksblad desto smakrikare smör! Smaka 
av med örtsalt och låt det färdiga smöret få stå i 
kylskåpet någon timme innan servering.

Tävling 
Var med och tävla  

om Farbror Gröns bok 
Flera fingrar gröna från 
Bonnier Fakta. Läs mer 
och tävla på grannliv.se. 

Ont om plats 
Plantera i en murbruks-
hink. Borra hål i botten 
och plantera exempel-
vis tomater. Hink 24 kr  

eller 5 för 100 kr.

Vinn  
Boken 

#ODLINGSDRÖMMAR

kom igång!

FARBROR GRÖNS TIPS

1

2

3

Jord 
Hasselfors grönsaksjord 

Krav-märkt, 99,90.

I samarbete med BROGAARDEN

Fältritt

Fälttävlansryttaren Pontus Hugosson har ridit 
i hela sitt liv och tävlar på elitnivå sedan tio år 

tillbaka. Med starter i både nationscuper och 
mästerskap hoppas han kunna stärka Sveri-
ges position på fälttävlanskartan. I maj åker 
han till England för att tävla i sex veckor 
med start i nationscupen. För att hästarna 
ska kunna prestera på tävlingarna krävs det 
att de är i bästa balans fysiskt.

– Mår man bra så presterar man bra! Det 
är samma sak för både människor och hästar 

och det vi stoppar i oss har en stor betydelse 
för hur vi mår.
Sedan årsskiftet får Pontus hjälp av Brogaarden 

med att planera hästarnas foderstat och den är 
noga avvägd för varje hästs individuella behov.

– Med Brogaardens stöd får jag ovärderlig 
expertkunskap och jag kan fokusera på träningen. 
Det är ett teamwork för att kunna nå de högt upp-
satta målen tillsammans. 

Han ser ett gott resultat på hästarna och har 
stora förhoppningar om att stödet kommer att 
hjälpa honom framåt. 

– Det kommer att göra stor skillnad för hästarna 
och jag ser fram emot att se hur det kommer att 
hjälpa mig på tävlingarna.

Pontus med en av sina  
elithästar, Cut the cuteness.

Odla chili  
i kruka!

I samarbete med HALLA 

Färskfoder av svenskt 
kött för din bästa vän

Allt handlar om den goda 
måltiden. Att äta bra innebär 
att man får i sig de nyttighe-
ter kroppen behöver, men 
också smaker att njuta av till 

sista tuggan. Ett hundfoder ska göra gott 
och smaka gott. Receptet för att lyckas är 
färska, rena och i den mån det är möj-
ligt, lokalt producerade råvaror. Fodret 
ska innehålla alla viktiga vitaminer och 
mineraler som din hund behöver. Alla 
hundar är unika med olika näringsbe-
hov och det är viktigt att det finns foder 
som passar alla stadier i livet. 

Halla Petfood har många års erfarenhet 
av att ta fram det bästa fodret till din 
fyrbente vän, både färsk- och torrfo-
der. Deras färskfoder tillverkas endast 
av svenskt kött från Svenska bönders 
gårdar. När det kommer till utveck-
ling är företaget ständigt på jakt efter 
nya tillverkningsmetoder och råvaror, 
med målet att leverera en ännu bättre 
produkt. Halla Petfood brinner för en 
långsiktig och hållbar utveckling. De 
producerar egen vattenkraft och flera av 
deras leverantörer är lokala. De agerar 
ansvarsfullt i hela kedjan, från gård till 
färdiga produkter. Din hund får god mat 
medan du får ett gott samvete.

Hallas färskfoder är lagat med naturliga och 
färska råvaror på gården i Halla. Maten passar 
alla typer av hundar.

BRA M
AT

 T
IL

LV
ERKAD I SVERIGE
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gräsmattan
DRÖMMEN OM DEN PERFEKTA

Hemma hos David Krifors är gräsmattan en uppskattad hobby.  
Intresset började tidigt och nu är känslan av att sätta fötterna på  
grönt frodigt gräs på sommaren något hela familjen njuter av. 

TEXT: FELICIA WELANDER  FOTO: EMELIE OTTERBECK

DRÖM 
Redan när David  

var liten och spelade 
fotboll drömde han 
om att en dag ha en 

egen gräsmatta.Robotgräsklippare från Gardena,  
Seleno city 500, 9 990 kr.

Redan när han var liten började David drömma 
om den perfekta gräsmattan.

– Det var alltid häftigt när vi var på fotbolls-
cup någonstans och det fanns en riktigt schysst 
gräsmatta, berättar han. Det betydde mycket för 
känslan och spelet – särskilt för mig som målvakt. 
Jag fick ofta slänga mig efter bollen och ibland 
blev jag rätt lerig, men när gräsmattan var bra var 
det mycket roligare att spela.

Även senare när David började med golf insåg 
han hur viktigt underlaget var. Hemma hos 
föräldrarna hjälpte han ofta till med trädgården 
och drömde om att ha en egen frodig gräsmatta 
en vacker dag. 

–  När jag och min fru Anna köpte hus 2015 fanns 
det en gräsmatta i dåligt skick. Jag såg det som en 
utmaning att fixa till den och började med några 
enkla medel som gjorde att den kom igång bra. I 
början var mattan full av mossa, men istället för 
mossrivare jobbade jag med näring och gödsel 
i den mån jag kunde. Vissa av våra vänner som 
köpte hus rullade ut färdigt gräs, men det tycker 
jag är lite fusk, jag tycker man ska så istället.

Att klippa gräsmattan ofta för att stimulera 
tillväxt och hålla borta ogräs är också viktigt, 
menar David. Till det fungerar en robotgräs-
klippare utmärkt. 
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Som liten drömde Johannes om 
att bli militär eller bonde. 

– Jag var väldigt fascinerad  
av jordbruk. Vi bodde inne i  
stan men hade en stuga som  

jag ständigt längtade till. Jag har alltid 
gillat att vara i naturen. 

Både hans mamma och mormor 
odlade mycket, framför allt blommor, 
och som liten pojke hängde Johannes 
efter dem i trädgården och upplevde  
det gröna på nära håll. 

Johannes mamma gick bort när han 
fortfarande var liten och lämnade efter 
sig en trädgård som under många år 

föll i glömska. Men när han var 21 år, 
bestämde sig Johannes för att ta tag 

i trädgården. Det var startskottet för 
resan som många år senare skulle utgöra 
en stor del av hans liv. 

– Jag hade ingen kunskap och för-
sökte lära mig, men tyckte inte jag fick 
några bra svar. Så jag letade bland träd-
gårdsböcker på biblioteket och frågade 
traktens trädgårdstanter hur jag skulle 
bära mig åt. Sakta men säkert började 
jag förstå vad jag skulle göra.

Johannes säger att han gjorde en massa 
misstag i början, men märkte samtidigt 
redan under första året att han blev helt 
betagen av att vara utomhus och följa 
med i årstidens växlingar. 

– Jag kände att jag blev en del av 
naturen och märkte att jag var tvungen 
att arbeta på naturens villkor. 

Eftersom trädgården låg på en rull-
stensås blev Johannes tvungen att släpa 
dit allt material som behövdes. Sedan 

PÅ NATURENS EGNA VILLKOR.

JAG BLEV TVUNGEN ATT ARBETA 

För många odlingsentusiaster är Johannes Wätterbäck en välkänd 
profil. Han och sambon Theres Lundén är mer kända under namnet 
”Farbror Grön” där de bloggar, håller kurser och skriver trädgårds-
böcker. Det som började som ett intresse är idag deras levebröd.  
TEXT: EBBA ZETTERGREN  FOTO: LINDA ELIASSON, THERES LUNDÉN

FARBROR GRÖNS  

odlingsdröm

[
FARBROR GRÖN 
Består av Johan-
nes Wätterbäck 
och Theres Lundén, 
odlingsentusiaster, 
bloggare, föreläsare 
och författare som 
följer sina odlings-
drömmar.

Tomatodling på takfarmen. Tomater behöver 
stödjas eller bindas upp vare sig de växer i 

växthus, inomhus eller på friland. 

#ODLINGSDRÖMMAR

KOMPOST 
Kretsloppstänket 
är en viktig del 

av odlandet. Med  
bokashi kan man 
få köksavfallet att 
bli fin näring till 

jorden.

PLANERING 
Fundera redan 

på hösten när du 
skördar vad du vill 
äta nästa år. Ha det 
sedan i åtanke när 
du beställer frön. 

BLOMMOR 
Odla blommor 
ihop med dina 
grödor, det är 

både vackert och 
bra för humlor 
och bin som är 

viktiga pollinerare. 
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Redan när Fanny var sex år började hon att  
övertala sina föräldrar om en egen hund.  
En dröm som slog in efter tolv års tjat. Idag  
är hon tjugosex – och drömmen blev bättre  
än hon kunde föreställa sig.
TEXT: FELICIA WELANDER  FOTO: FANNY GERLACH

LEKSUGNA är hundarna ofta. Birk har mycket energi och kräver 
mer aktivering än Rim, berättar Fanny. En av deras favoriter är 
dragleksaken Struts.

GODSAKER är en trevlig belöning efter ett roligt träningspass. 
Fanny tränar mycket lydnad med hundarna, men även vallning 
och drag. Rim balanserar hundkex i lösvikt. 

VILA är mysigt och välbehövligt ibland, även för aktiva border 
collies. Hundarna älskar att koppla av efter träning och bus. Rim 
ligger bekvämt på en fleecefilt och en jutebädd.

SVALKA är extra viktigt när man är hund och inte kan svettas 
genom huden. ”Isbiten” i kylmattan går att fylla med vatten och 
frysa in för kyla – bra under varma sommardagar. 

#HUNDDRÖMMAR

Fannys dröm blev 
dubbelt så bra 

DRÖM 
Första hundkärleken 

var kusinernas golden 
retriever Isak.

[
FANNY GERLACH
Bor i Åre och blog-
gar om livet med 
sina border collies 
Rim och Birk. Följ 
deras äventyr, trä-
ningar och resor på 
grannliv.se/rimbirk 
och på Instagram  
@rimthebordercollie 
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började han bygga jordar som kunde behålla vatten 
och näring. Han grävde ur 14 olika trädgårdsland 
och tog vara på alla perenna växter. 

– Jag behöll mycket av det som mamma hade 
planterat; funkia, vårkragar, perenna vallmo och 
krusbär bland annat.

Han promenerade runt mycket i omgivning-
arna och lärde känna många ”trädgårdstanter” 
som han började byta växter med. Sen var det 
omöjligt att sluta.  

– Fascinationen för livet och allt det levande 
som jag kom i kontakt med när jag började odla 
blev så berikande för mitt liv, det var en stor bit 
som jag inte visste fattades. Känslan av att inte 
bara vara en parasit på den här planeten utan 
också vara en del i det gav glädje och mersmak – 
och egen mat som en bonus!

Nu är det föreläsningarna och bloggandet som 
tar upp en stor del av Johannes tid vid sidan av 

odlandet. Varje år har han ett 30-tal föreläsningar 
runt om i landet och intresset verkar inte avta. 
Det är en utmaning att förnya sig hela tiden men 
Johannes säger att det alltid finns något nytt att 
prata om. 

– Vi odlar och experimenterar väldigt mycket 
vilket gör att det alltid finns något nytt att berätta. I 
mötet med människor uppstår det alltid nya idéer. 

Det som intresserar Johannes just nu och så även 
många av dem som följer honom är att ta tillvara 
grödorna men också sprida ut skördarna under 
året. Men det kräver också att man har lite koll på 
vilka grödor som ska skördas tidigt och vilka som 
kan skördas sent. Det kräver planering. 

Vad är det vanligaste misstaget många gör? 

– Att man gödslar för lite och vattnar för dåligt. 
Att vara för lat helt enkelt och inte se efter sina 
grödor ordentligt. 

Har du några grödor som inte funkar för dig?
– Pelargoner och kronärtskocka. De funkar 

inte för mig! Sen kan jag odla wasabi eller någon 
konstig bergsviva från Kina, men en vanlig sim-
pel pelargon klarar jag inte av. Den kanske känner 
innerst inne att jag inte tycker om den och att det 
finns ett motstånd. 

Under våren har Johannes och Theres släppt sin 
andra trädgårdsbok, Flera fingrar gröna. Även en 
tredje bok är på gång, troligtvis en kokbok.

– Men vi vill göra klart grönsakerna först så att  
vi är klara med alla ingredienserna.

HUR VI ODLAR 

JOHANNES OCH 
THERES odlar över-
allt och året runt. i 
lägenheten i Västerås 
där de bor med sina 
två barn, i växthuset 
utanför, på takfarmen 
inne i stan och i träd-
gården vid sommar-
huset i Söderman-
land. De älskar att 
experimentera med 
olika sorters grödor. 
Kretsloppstänket är 
en viktig del av det 
de gör och grödorna 
de odlar hamnar på 
tallriken i kreativa 
maträtter.

Johannes fascination för allt levande, som han kom i 
kontakt med när han började odla, berikade hans liv.

DRÖM 
Johannes som liten 
pojke i sin mammas 

trädgård, som senare 
blev hans. Han har all-
tid gillat att vara ute i 
naturen bland växter 

och blommor.
FRÖER "Det känns underbart att sitta och 

pilla med nya fröpåsar och drömma sig 
bort till framtida skördar. Jag vill alltid 

pröva att så nya sorter."  
Fröpåsar, Nelson Garden.

JORD "Din jord behöver kontinuerligt 
förbättras för att den ska hålla för många 
odlingssäsonger. En jord behöver tas om 

hand för att kunna leverera." 
Krav-märkt planteringsjord.

NÄRING "Ett bra tillfälle att tillföra näring 
till dina växter är när du planterar om 

dem. Vi använder ekologiskt grönsaks-
gödsel som har ett lite högre npk-värde 

och pelleterat hönsgödsel." 
Krav-märkt hönsgödsel, Hasselfors.

#ODLINGSDRÖMMAR

Sätt  
ett frö!
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ATT ODLA i pallkrage är det enklaste sättet att komma igång. 
Obehandlade pallkragar 80 x 120 cm, tillverkade i Sverige av 
svenskt virke. Praktiska drivhuset Driva gör säsongen längre. 
Pallkrage 199 kr. Spade, Spets, 329 kr. Drivhus 199 kr.

BINTJE är en svagt mjölig potatissort som kan odlas i hela landet 
och är användbar i matlagningen. Förgro den genom att lägga 
sättpotatisarna i en äggkartong och ställ ljust och svalt. Förgro-
ningen tar ca 3–6 veckor. Sättpotatis Bintje, 3 kg, 79,90.

ONT OM PLATS? Odla direkt i påsen! Den nya tomat- och chili-
jorden från Hasselfors är Krav-märkt och vegetabiliskt gödslad. 
Den passar för odling i krukor och växtbäddar på varma, skyddade 
platser. Jord 89,90. Trädgårdshandske dam 79,90. 

FIBERDUK över odlingarna tidigarelägger din odlingssäsong. 
Den förlänger också höstsäsongen och skyddar dina grödor 
mot stark sol, vind och ovälkomna gäster som rådjur och fåglar. 
Fiberduk med inbyggd resår, Nelson Garden, 49,90.

4 SAKER DU BEHÖVER 
1. JORD OCH GÖDSEL är grunden 
för att lyckas. Blanda Granngår-

dens Krav-märkta planteringsjord       
med kogödsel.

2. SPALJÉ för dina långa vänner 
som behöver stöd, som bönor,  

ärtor och gurka. 

 3. FIBERDUK förlänger odlings-
säsongen och skyddar dina grödor 

mot angrepp.

4. FRÖPÅSAR  fulla av information 
om hur du gör och när, samt vad 

du kan förvänta dig. 

Odlingsdrömmar 
från frö till skörd

Mer inspiration  
på Instagram.

Smart  
tips!

ODLARGLÄDJE

Anneli Håkansson på Granngården i Haninge älskar att odla och vill  
gärna inspirera andra till att sätta igång. Själv har hon odlat sedan hon var 
fyra år och hennes bästa tips är: ”odla bara det du själv tycker om att äta!”

FOTO: EMELIE OTTERBECK  STYLING: STINA PERSSON HELLEDAY  TEXT: EBBA ZETTERGREN 
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En bra och säker ridhjälm är A och O för alla ryttare. Skulle olyckan vara 
framme är det viktigt att ha en noga utprovad hjälm som ger bästa skydd 
för huvudet. Granngårdens ambassadör Nina Rademaekers känner sig 
trygg i sadeln på Dorano med ridhjälmen EQ3 Micromocca från Back on 
Track. Ridhjälmen är gjord med en avancerad teknologi av Mips, som är 
särskilt utvecklad för att skydda bättre vid slag från sidan. Modellen har  
en lägre vikt, förbättrad passform och ökad ventilation än sina  
föregångare som blivit bäst i test. 

Se mer om hjälmen  
på grannliv.se

Huvudsak
TUGGA är viktigt och lugnande för hundar. Här varvar Birk ner 
efter en härlig dag på fjället samtidigt som han sköter mun-
hygienen med Granngården Dental Sticks.

SAMSPELET mellan djur och människa är det Fanny uppskattar 
mest med att ha hund. ”Jag har alltid haft ett djurintresse. Nu 
är hundarna en del av mitt liv, de följer med mig överallt." Rim 
sitter fint med hundleksak Dental boll i munnen.

FLYTTEN från Stockholm till Åre i november blev lyckad. Favorit-
sysselsättningarna är att vandra och att fotografera – hundarna 
ställer glatt upp som modeller.

MATGLAD är Rim som numera äter Granngårdens seniorfoder. 
Birk får Appetitt Energy som är ett spannmålsfritt helfoder för 
hundar med hög aktivitetsnivå. Här i rostfri matskål med prak-
tisk silikonbotten så att den står stadigt. 

#HUNDDRÖMMAR

Rims 
favortit!

Läs mer på  
Fannys blogg

Helsida Baksida



Annonspaket
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Drivhus Natur  
Förlänger odlings-
säsongen, 1 199 kr.

Gödsel 
Ekologiskt grönsaks-
gödsel Granngården, 

900 g, 59,90.

Bärkorg  
Bra korg att lägga 
fröpåsar i, 34,90.

FYLL KRUKAN med planteringsjord till hälften. Per 10 liter jord tar jag 1 dl av Granngårdens grönsaksjord. Blanda och fyll på med mer jord. Rufsa upp rötterna innan du planterar.  Krav-märkt planteringsjord 40 l, 69,90.

PLANTERA chilin i mitten av krukan och stick ner tre pinnar som stöd. Plantorna går lätt av när det kommer frukt. Ställ krukan i ett soligt läge och vattna ordentligt. Se till att det är hål i bot-ten av krukan så överskottsvatten kommer ut.  Kruka Terra, stor, 169 kr.

AVHÄRDA PLANTORNA om du förodlat dem inomhus. Runt midsommar går det bra att flytta ut dem. Det kan ta ett tag innan det kommer frukt, men även gröna frukter går att använda i matlagningen. Kolla vilken sort du har och vilken färg den färdiga frukten brukar få.    Chilinäring Nelson Garden, 49,90.

Ramslökssmör Innan vi själva började odla ramslök besökte vi ett medeltidsevenemang i Skåne. Där minns jag att vi köpte något slags pannbröd med ramslökssmör. Det var så otroligt gott och jag kan fortfarande minnas dess smak i detalj. Några år senare kan vi göra vårt eget ramslökssmör. Vilken lycka!  
INGREDIENSER
50–100 g smör
5–10 ramslöksblad
Örtsalt
 
GÖR SÅ HÄR: Ta en rejäl klick smör och lägg på ett fat eller en skärbräda. Hacka ramslöksbla-den så fint du kan. Vi brukar skära bladen först i tunna, tunna strimlor och därefter hacka allt. Häll i hacket i smöret och blanda med en gaffel. Ju fler ramslöksblad desto smakrikare smör! Smaka av med örtsalt och låt det färdiga smöret få stå i kylskåpet någon timme innan servering.

Tävling 
Var med och tävla  

om Farbror Gröns bok 
Flera fingrar gröna från Bonnier Fakta. Läs mer och tävla på grannliv.se. 

Ont om plats Plantera i en murbruks-
hink. Borra hål i botten 
och plantera exempel-
vis tomater. Hink 24 kr  

eller 5 för 100 kr.

Vinn  
Boken 

#ODLINGSDRÖMMAR

kom igång!

FARBROR GRÖNS TIPS

1

2

3

Jord 
Hasselfors grönsaksjord 

Krav-märkt, 99,90.

I samarbete med BROGAARDEN

Fältritt

Fälttävlansryttaren Pontus Hugosson har ridit i hela sitt liv och tävlar på elitnivå sedan tio år tillbaka. Med starter i både nationscuper och mästerskap hoppas han kunna stärka Sveri-ges position på fälttävlanskartan. I maj åker han till England för att tävla i sex veckor med start i nationscupen. För att hästarna ska kunna prestera på tävlingarna krävs det att de är i bästa balans fysiskt.– Mår man bra så presterar man bra! Det är samma sak för både människor och hästar och det vi stoppar i oss har en stor betydelse för hur vi mår.
Sedan årsskiftet får Pontus hjälp av Brogaarden med att planera hästarnas foderstat och den är noga avvägd för varje hästs individuella behov.– Med Brogaardens stöd får jag ovärderlig expertkunskap och jag kan fokusera på träningen. Det är ett teamwork för att kunna nå de högt upp-satta målen tillsammans. Han ser ett gott resultat på hästarna och har stora förhoppningar om att stödet kommer att hjälpa honom framåt. – Det kommer att göra stor skillnad för hästarna och jag ser fram emot att se hur det kommer att hjälpa mig på tävlingarna.

Pontus med en av sina  elithästar, Cut the cuteness.

Odla chili  
i kruka!

Besök/månad
cirka 145 000

Grannliv.se och bloggare
5 900:-/vecka 
Minsta order 2 veckor
Mobil: 640×640 px
Desktop: 960x200 px

Native grannliv.se 
minimum 19 900 kr (120)  
(+text, ca 3 000 tecken, 1–3 bilder  
+ länk till önskad målsida 9 500 kr). 
Se exempel

Digital Explainer med produkt
Manus, storyboard, text, inkl 2 korrvändor. 
Chiffer AB ansvarar för produktion. 
Stillbild + text. 30 sek.  
Begär offert
Se exempel

Rörlig annons   
Manus, storyboard, text, inkl 2 korrvändor. 
Chiffer AB ansvarar för produktion. 
30–45 sek.
Begär offert
Se exempel

Med en helhetslösning kan vi skapa ett ”impact moment” 
samtidigt i alla våra kanaler. Vi når målgruppen var de än 
befinner sig i köpresan. Fråga om en skräddarsydd lösning 
som passar just ditt företag.

RABATTER
Samtidig beställning över  50 000 KR GER  >>>  5% RABATT
Samtidig beställning över  100 000 KR GER >>> 10% RABATT
Samtidig beställning över  150 000 KR GER >>> 20% RABATT

ANNONSERING DIGITALT

Grannliv.se är en av Sveriges största sajter för 
alla som har djur och natur som intresse. Här 
har du som företag en unik möjlighet att nå 
mer än en halv miljon intresserade och enga-
gerade djur- och trädgårdsälskare varje år. 

Sociala kanaler offert skickas på begäran.

BANNERS MÅLGRUPP OCH STATISTIK

Kön
Kvinnor: 70%
Män: 30%

Ålder
18-24

25-34

34-44
45-54
55-64

65+

4%

16%

17%

20%

20%

23%
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Redan när Fanny var sex år började hon att  övertala sina föräldrar om en egen hund.  En dröm som slog in efter tolv års tjat. Idag  är hon tjugosex – och drömmen blev bättre  än hon kunde föreställa sig.TEXT: FELICIA WELANDER  FOTO: FANNY GERLACH

LEKSUGNA är hundarna ofta. Birk har mycket energi och kräver 
mer aktivering än Rim, berättar Fanny. En av deras favoriter är 
dragleksaken Struts.

GODSAKER är en trevlig belöning efter ett roligt träningspass. 
Fanny tränar mycket lydnad med hundarna, men även vallning 
och drag. Rim balanserar hundkex i lösvikt. 

VILA är mysigt och välbehövligt ibland, även för aktiva border 
collies. Hundarna älskar att koppla av efter träning och bus. Rim 
ligger bekvämt på en fleecefilt och en jutebädd.

SVALKA är extra viktigt när man är hund och inte kan svettas 
genom huden. ”Isbiten” i kylmattan går att fylla med vatten och 
frysa in för kyla – bra under varma sommardagar. 

#HUNDDRÖMMAR

Fannys dröm blev dubbelt så bra 

DRÖM 
Första hundkärleken var kusinernas golden 

retriever Isak.

[
FANNY GERLACH
Bor i Åre och blog-
gar om livet med 
sina border collies 
Rim och Birk. Följ 
deras äventyr, trä-
ningar och resor på 
grannliv.se/rimbirk 
och på Instagram  
@rimthebordercollie 

GRANNLIV
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En bra och säker ridhjälm är A och O för alla ryttare. Skulle olyckan vara 
framme är det viktigt att ha en noga utprovad hjälm som ger bästa skydd 
för huvudet. Granngårdens ambassadör Nina Rademaekers känner sig 
trygg i sadeln på Dorano med ridhjälmen EQ3 Micromocca från Back on 
Track. Ridhjälmen är gjord med en avancerad teknologi av Mips, som är 
särskilt utvecklad för att skydda bättre vid slag från sidan. Modellen har  
en lägre vikt, förbättrad passform och ökad ventilation än sina  
föregångare som blivit bäst i test. 

Se mer om hjälmen  på grannliv.se

Huvudsak
TUGGA är viktigt och lugnande för hundar. Här varvar Birk ner 
efter en härlig dag på fjället samtidigt som han sköter mun-
hygienen med Granngården Dental Sticks.

SAMSPELET mellan djur och människa är det Fanny uppskattar 
mest med att ha hund. ”Jag har alltid haft ett djurintresse. Nu 
är hundarna en del av mitt liv, de följer med mig överallt." Rim 
sitter fint med hundleksak Dental boll i munnen.

FLYTTEN från Stockholm till Åre i november blev lyckad. Favorit-
sysselsättningarna är att vandra och att fotografera – hundarna 
ställer glatt upp som modeller.

MATGLAD är Rim som numera äter Granngårdens seniorfoder. 
Birk får Appetitt Energy som är ett spannmålsfritt helfoder för 
hundar med hög aktivitetsnivå. Här i rostfri matskål med prak-
tisk silikonbotten så att den står stadigt. 

#HUNDDRÖMMAR

Rims 
favortit!

Läs mer på  
Fannys blogg

VÅRA PROFILBLOGGARE 

Ninas Rader
Nina Rademaekers är en av häst-sveriges största influencer och 
har ca 165 000 följare och når ut till 200 000 personer/månad 
genom sina kanaler, Youtube, Instagram och bloggen ninasrader.se.  
Vi är väldigt stolta över att ha henne som bloggare på grannliv.se. 
Målgruppen är både yngre och äldre hästintresserade, främst tjejer. 
En del har egen häst, men många 
drömmer om en egen och rider på 
ridskola. De har också intressen som 
hund, husdjur, lantliv och inredning.

Rim & Birk
Fanny Gerlach är en mycket populär Instagrammare och har sedan 
ett år tillbaka en blogg på grannliv.se. Hon skriver om livet med 
sina två border collies, Rim och Birk, och deras träning, hälsa och 
äventyrsresor. Följarna är störst i ålders-kategorin 25-34 år och 
är främst kvinnor, men hon har även en del manliga läsare och 
läsare i den äldre åldersgruppen. 
Intresseområden är hund-, djur- och 
friluftsliv. 

ÅLDERSFÖRDELNING
18-24: 19,24%
25-34: 40,33%
35-44: 17,38%
45-54: 17,19%
55-64: 4,61%
65+: 1,25%

ÅLDERSFÖRDELNING
18-24: n/a
25-34: 53,21%
35-44: 10,93%
45-54: 9,74%
55-64: 10,93%
65+: 15,20%

KVINNOR: 96,66%
MÄN: 3,34%%

KVINNOR: 85,27%
MÄN: 14,73%



ANNONSER PRINT
Generella specifikationer:
Tryckteknik Rulloffset
Bildupplösning 300 dpi
Max färgmängd 280%
Tekn. Spec Alla bilder/illustrationer/logotyper i annonsen 
skall vara sparade som CMYK (ej RGB etc). 
Utfallande 215 x 280 mm, + 4 mm skärsmån vid utfallande 
annons.
Digitalt original Tryckbar PDF med inkluderade typsnitt.

TEKNISKA FRÅGOR PRINT 
Italgraf Media, Daniel Åderman
070-610 19 02, daniel@italgrafmedia.se

ANNONSMATERIAL 
Information om annonsmaterial skickas ut via mail efter 
gjord bokning. Materialet skall vara Grannliv tillhanda 
senast angiven materialdag. Annullering av gjord bok-
ning skall vara Grannliv tillhanda senast 2 veckor före 
sista materialdag.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Material som lämnas digitalt i annan form än vad som 
anvisas i denna information medför extraarbete vilket 
debiteras annonsbeställaren. Grannliv garanterar ej 
tryckkvalitet och annonsåtergivning för material som 
lämnas i annan form än vad som anvisas ovan. Endast 
skriftlig annullering av annonser godkännes. Den skall 
vara Grannliv tillhanda senast 2 veckor före material-
dag. Grannliv förbehåller sig rätten att debitera beställt 
utrymme om materialet inte har kommit tidningen 
tillhanda i tid.

BILAGOR
För bilagor över 55 gram, begär offert!  Bokning hela 
upplagan Grannliv 20% rabatt. Bokning del av Grannliv 
ordinarie pris + 4% byråprovision. Bilagor bladas inuti 
tidningen, det finns vissa begränsningar och restriktio-
ner. Kontrollera med din säljare vad som gäller.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Lös bilaga, bredd min 80 mm, max 200 mm.
Höjd min 35 mm, max 265 mm.
Är bilagan endast ett blad krävs en gramvikt på  
130 gram och uppåt.
Begär alltid aktuell upplaga Pallarna/godset märks med 
tidningens namn (Grannliv) samt nr på utgåva. Ett 
provtryck eller en teknisk specifikation av bilagan skall 
levereras till tryckeriet för förhandskontroll.
Leveransadress Ges vid bokning. Märkes med tidningens 
namn (Grannliv) samt nummer på utgåva.

ANNONSER DIGITALT
Generella specifikationer:
Leverans Leverera materialet som HTML5 eller bild-fil (GIF, 
JPG, PNG).
Max filstorlek 150 kb.
Rekommendation Chiffer rekommenderar att annonsören läg-
ger till en tydlig markerad linje runt bannern.
Längd Om HTML5-bannern innehåller animationer är 
maxlängend 30 sekunder.

VI FÖLJER IAB-REKOMMENDATIONER FÖR BANNERS
Ljud Bannern måsta starta utan ljud.
 Maximalt tre uppdateringar per format och banner är 
inkluderat.
 Standard Alla banners måste följa Better Ads standard 
(https://www.betterads.org).

HTML5
Leverans Se till att leverera HTML5-bannern som en ZIP-fil 
med följande innehåll: 
• HTML-fil: Index HTML-filen. 
• Bara en HTML-fil är accepterad. 
• Fallback image – en bild (JPG, PNG eller GIF). 
• Maxvikt: 150 kb. 
•  jQuery: Använd den senaste versionen av jQuery.  

Använd jquery.min.js).
• Ljud är inte tillåtet. 
• Dessa begränsningar måste följas.
Leveransdag Leverans måste ske minst 5 arbetsdagar 
innan kampanjen ska publiceras.
Leveransadress Mail: traffic@chiffer.se
Skriv ordernummer och annonsör i ämnesraden.

ANNONSMÄRKNING
Alla redaktionell annonsering annonsmärks. I samarbete 
med XXX.

FÖRSÄLJNING/BOKNING
Chiffer
Charlotte Blomfeldt
Mobil: 0703-58 88 86
Mail: charlotte.blomfeldt@chiffer.se 

TEKNISK SPECIFIKATION FÖR:


