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Hva betaler du for strøm?
Synes du at du betaler for mye for
strøm? Vil du finne deg en ny
strømleverandør?
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Startsiden-gründer til Aftenposten

Oslopuls

Tom Ottmar blir ansvarlig for reiseseksjonen i Aftenpostens nye
forbrukersatsning på nettet.

News in English
Forbruker
Fakta

Økonomi: 10 siste

Hva mener du vi bør skrive
om? Si din mening her!

Meninger
Været
Tjenester

Peter Markovski, Stine
Barstad og Jan Harry
Svendsen får ansvaret for
henholdsvis personlig
økonomi, bolig og bil.

Ekspertene
Kundesenter
Om Aftenposten

De fire blir sentrale når
Aftenposten lanserer den
nye tjenesten i løpet av
første kvartal 2005. - Vi har
lett etter journalister med
både et kritisk journalistisk
blikk og sans for nyttig
forbrukerinformasjon. Dem
har vi funnet, og vi har
kunnet velge på øverste
hylle, sier redaktør Arild
Kveldstad.

Sett som startside

Se ukens tilbud
Bil, båt og MC
Grensehandel
Helse & velvære
Hus, hjem og hage
Håndverk & Service
Kunst og kultur
Kurs og konferanse
Mat & drikke
Personlig økonomi
Reiser & ferie
Shopping
Sport & fritid
Tele, data & mobil
Utdanning og kurs

- Uslåelig. - Nettet er uslåelig når det gjelder
forbrukerstoff, mener redaktør Arild Kveldstad.
FOTO: ANDERS KNUDSEN

LES OGSÅ
Propaganda: Nye stillinger i Aftenposten
Kampanje: Forbrukersatsing i Aftenposten
Propaganda: Ny nettredaktør i Aftenposten

- Aftenposten står for troverdighet og journalistisk kvalitet. Dette skal også
kjennetegne forbrukerstoffet på nettet. Det er like viktig for leserne at de kan stole
på oss når vi skriver om deres personlige økonomi som i nyhetsdekningen for
øvrig. Våre lesere bruker nettutgaven for å bli oppdatert på de siste nyhetene,
samtidig merker vi stor interesse og behov for nytte-stoffet. Vi har allerede en del
av dette, men nå blir det kraftig utvidet og samlet på ett sted. Nettet er jo uslåelig
når det gjelder denne typen stoff. Når du trenger artikkelen om arv, finner du den
på en-to-tre, sammen med annet relevant stoff om emnet. Den ble ikke borte
under siste papirinnsamling, sier Kveldstad.

søk

Disse fire er ansatt som reportasjeledere:
Reise: Tom Ottmar
Ottmar (43) kommer til Aftenposten Forbruker fra reisenettstedet AltomReiser.no.
Tidligere har han blant annet vært redaktør for ABC Startsiden, som han selv
startet i 1996.
- Aftenposten er et stort mediehus med mange og spennende muligheter på nettet,
som det er svært interessant å få være med på å utvikle. Etter å ha drevet et
nettsted alene noen år, skal det dessuten bli fint å gå inn i et større redaksjonelt og
teknologisk miljø igjen. Erfaringene jeg har fra NRK, ABC Startsiden og
AltomReiser.no kan komme godt med når vi nå skal utvikle en ny forbrukertjeneste
som trolig vil ha likhetstrekk med alle disse tre tjenestene - i tillegg til å bli noe helt
nytt og eget. Det blir spennende å se hva vi kan få til, sier Tom Ottmar.
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Da snøen falt på Østlandet
Julenisser gikk i vannet
Première på "Alexander"
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T5PC-aksjonærer
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Slutt på at kommuner får
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Tungt å følge med for små
revisorer
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Bach eier selskap på
Mallorca
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Lurt av venner og kjente
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11:51: Årets første snø i
sør gir komikveld i nord
11:44: Socrates gjør
comeback lørdag
11:42: Advokatfirma
nedringt av T5PCaksjonærer
11:35: Verdens kjedeligste
sak
11:35: Oslo fengsel må ut
av byen
11:35: Oslos busser tåler
ikke vinterføre
11:35: Full fart fra første
snøfnugg
11:35: Sjokkterapi for Alna
11:35: På Furuset ruster de
seg til kamp
11:34: Fakkeltog i Oslo
sentrum mandag
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Fre: Hello Titty!
Lør: DeJohnette, Scofield &
Golding
Søn: Woody Allens siste film
Man: Rebekkas saga
Tir: Bokbadet
Ons: Below the belt
Tor: Salvatore og Now

1574 mc'er

Bolig: Stine Barstad
Stine Barstad (27) skal lede boligseksjonen. Hun har nettopp avsluttet en
mastergrad i internasjonal økonomisk politikk ved London School of Economics.
Barstad har den siste tiden jobbet i Aftenposten, og har også erfaring blant annet
fra fra dn.no.
- Bolig er den viktigste investeringen for folk flest. Derfor synes jeg det blir både
spennende og utfordrende å få være med å bygge opp Aftenpostens satsing på
boligstoff på nettet, sier Barstad.
Personlig økonomi: Peter Markovski
23 år gamle Peter Markovski blir reportasjeleder for personlig
økonomiredaksjonen. Det siste året har han jobbet i Aftenpostens
økonomiredaksjon. Tidligere har han blant annet vært trainee ved Norges EUdelegasjon i Brussel, og han har studert journalistikk og økonomi ved City

Svensk OL-helt funnet død
Bill Gates mottar fire
millioner e-post daglig
Garner i pornotrøbbel
Kvinne ammer terrier-hvalp
Pyramideselskapet T5PC
slått konkurs
- Han var en følsom person
Mobilregning kan halveres
Da snøen falt på Østlandet
(Bildeserie)
The Economist: - Best å bo
i Irland
Millionær på å spille PCspill
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Mest tipset

- Det er jo umulig å svare nei til et slikt tilbud, dette er rett og slett en svært
spennende utfordring. Jeg tror kombinasjonen av Aftenpostens sterke
merkevarenavn og en mulighet til å lage intelligent forbrukerjournalistikk vil gjøre
dette til en suksess. Jeg ønsker å være med på å dra i gang en slik satsing, sier
Markovski.
Bil og trafikk: Jan Harry Svendsen
Som reportasjeleder for bilredaksjonen har Aftenposten Forbruker hentet Jan
Harry Svendsen (32). Svendsen har tidligere vært redaktør for DinSides
bilredaksjon, og kommer nå fra Båtmagasinet.
- Å kjøpe bil er den nest største enkeltinvesteringen for familier i dag. Samtidig er
bilinteressen i Norge sterkt økende. Å få være med på å bygge opp en
forbrukerrettet bilsatsing på nett er derfor en svært utfordrende og spennende
oppgave, sier Svendsen.
Ottmar, Barstad, Markovski og Svendsen starter i sine nye jobber 3. januar.
Lucas Weldeghebriel (28) og Dag Yngve Dahle (33) er ansatt som journalister.
Weldeghebriel har hovedfag i statsvitenskap og har tidligere studert
medievitenskap og psykologi. De fire siste årene har han vært tilknyttet
Aftenposten. Dahle har erfaring fra blant annet DinSide og Forbrukerrapporten.
Det vil bli ansatt flere journalister i løpet av kort tid.

DAGENS UTVALGTE
1. Karl Johan
2. Positano
3. Cape Town
4. Los Angeles

Her er lesernes tips til Aftenposten
(Aftenpostens nettutgave)
Tips en venn

Skriv ut

Bli abonnent

5. Adelaide
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Les mer

Hver dag svarer
redaktør Per Egil
Hegge på
spørsmål fra
leserne om det
norske språk.
I dag: Tar helt av

PÅ FORSIDEN AKKURAT NÅ

Slått ned, nektes erstatning
Ålesund-mannen ble slått ned på gaten av ukjent gjerningsperson.
Men voldsofferstatning får han ikke: Anmeldelsen ble levert for
sent.
EUR: 8.12650
USD: 6.23960
SEK: 90.65000

Ble banket opp, nektes erstatning
Debatt: Si din mening
[OPPDATERT KL.11:38]

Kan halvere dødeligheten
Hvor godt følger du med?
Nyheter, sport, reise eller generell
hjernetrim? Vi lager 100 nye
spørsmål hver uke.
Test deg selv: Nyhetsquiz
Globetrotter? Reisequiz
Sportsidiot? Sportsquiz
Kjent i Oslo? Storbytesten

Den billigste antibiotikaen kan hjelpe
HIV-smittede barn.
LES MER HELSE
[OPPDATERT KL.11:19]

U2 rocker igjen
LES ANMELDELSEN: 5

Mobilregning kan halveres
Kvinne ammer terrier-hvalp
Pyramideselskapet T5PC
slått konkurs
Da snøen falt på Østlandet
(Bildeserie)
Bill Gates mottar fire
millioner e-post daglig
Penere smil av amming
Ble forgiftet av julevasken
Nordmenn er tredje rikest i
verden
The Economist: - Best å bo
i Irland
Selger ostesmørbrød med
Jomfru Maria

Les dagens førsteside
Kjøp dagens avis
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