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Jag ansöker om att vår tidning registreras i PostNords tidningsregister och har tagit del av vid var tid
gällande villkor för Posttidningar. Tillsammans med ansökan bifogas ett exemplar av tidningen och kopia på 
utgivningsbeviset från Patent- och registreringsverket.*

I apply to have our publication registered in PostNord's publication register and am aware of currently 
applicable terms and conditions for periodicals. Enclose a copy of the publication and a copy of the 
publication authorization from the Patent and Registration Office together with the application.*

PostNords beslut - PostNord's decision
Tidningen har medgetts registrering som posttidning fr o m -
The publication has been granted registration as a periodical from 

Tidningen har inte medgetts registrering som posttidning - The publication has not been granted registration as a periodical

ANSÖKAN Ny posttidning
APPLICATION New periodical

Ansökan registrering som Posttidning - Application for registration as a Periodical

PostNord Sverige  AB
Kundservice Tidningsregistret
200 05 Malmö

Tidningens namn (enligt Patent- och registreringsverkets utgivningsbevis) och ev edition -
Publication's name (according to the Patent and Registration Office's publication authorization) and edition if necessery

Utgivningsbevisets nr -
Publication authorization no

Gata, box e d - Street, box or similar

Postnummer och postort - Postcode and town

Utgivare/Företag - Publisher/Company

Kontaktperson - Contact person Telefon (även riktnr) - Telephone (including dialling code)

Organisationsnr - Corporate identification no

Tidningen kommer ut med - The magazine is published with
Antal nummer per år - Number of issues per year

Distribution som - Distribution as

A-tidning - A-Periodical B-tidning - B-Periodical
Upplaga per utgivningstillfälle - Circulation per issue

Övrigt - Other

Datum- Date Namnteckning - Signature Namnförtydligande - Print name

Datum- Date

Namnteckning - Signature Namnförtydligande - Print name

PostNords registreringsnummer -
PostNord's registration number

Övrigt - Other

Anledning - Reason

* Utgivningsbevis behövs bara om tidningen i huvudsak är avsedd för spridning i Sverige.
* Publication authorization is only needed if the publication is primarily intended for distribution in Sweden.

Datum- Date

PostNord Sverige AB
Sales administration
A11Ö
105 00  STOCKHOLM
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