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Välkommen att skicka in din artikel eller insändare till Uppdukat!
Några tips när du skriver:
• Använd dator och skriv i Word.• Skriv rubrik, ingress, underrubrik och bildtexter i löpande text (använd ej tabbar eller gör egen layout).
• Redigera inte in dina bilder i texten. Bilder skickas digitalt i tiff, eps eller jpeg-format till uppdukat@rfop.se efter överenskommelse
med redaktören. Har du inte digitala bilder, skicka pappersoriginalen till redaktören.
• Skriv alltid namn, adress och telefonnummer när du skickar dokument till oss.
Hör av dig till redaktionen med frågor! Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta bidragen. För ej beställt material ansvaras ej.
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