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Glad ko på Stallberg.

Fika Design bygger portalen
Nu är det klart att Fika Design
bygger vår portalsida. Ett företag
beläget på landsbygden, vilket
passar våra syften som handen i
handsken.
Byggandet är redan i gång så nu är
det hög tid att börja ta fram det
material ni vill ha med på portalen.
Ingångssidan kommer att vara
gemensam för alla. Därefter delas
kommunen upp i sex geografiska
områden, där varje område får en
startsida som administreras
gemensamt.
I slutändan kommer det att finnas
plats för alla föreningar. Antingen
kan man länka till en befintlig sida
eller passa på att göra en helt ny
sida. Det enda som kostar något

är den egna arbetsinsatsen, d v s
ideellt arbete. Viktigt att tänka på,
när ni arbetar med att ta fram
information och bilder, är att ni ska
dokumentera timmarna ni lägger
ner. Detta för att projektet delvis
finansieras med ideellt arbete.
Blanketter för detta kan hämtas på:
www.leaderskaraborg.se
Gå in på ”Blanketter & Logotyper”,
välj blanketten: ”Projektdagbokredovisning av ideell tid per person”
Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa och beställa blanketten av mig. I slutet av augusti
kommer vi att ha ett stormöte och
presentera portalen som då tagit
form. Inbjudan till detta kommer i
nästa nyhetsbrev.
Jeanette Ekström

Text och bild sökes!!
Till en början kommer projektledaren
för ”Leva på landet” fungerar som
redaktör för enkelhetens skull.
Det material som ni vill ha in på
portalen skickar ni därför till:
jeanette.ekstrom@vara.se
Klistra inte in bilder i Word utan skicka
bild och text i separata filer.
Bifoga era kontaktuppgifter.

Redaktörer sökes!!
Det är redan nu dags att tänka på livet
efter att projektet avslutats.
Är du intresserad av att ingå i en
gemensam redaktionsgrupp som ska
administrera portalen? Hör i så fall av
dig till projektledaren.

Detta är ett nyhetsbrev från Leader-projektet ”Leva på landet”. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdegrupper i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 – 31 december 2011.
Vi arbetar bland annat med att samordna information från bygdegrupperna och tillhandahålla den
på en gemensam portalsida. Målgrupp för detta nyhetsbrev är bygdegruppernas medlemmar och
andra intressenter.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet på varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta jeanette.ekstrom@vara.se
Vill du ha nyhetsbrevet via post – ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
vis.
Leva på landet, projektledare: Jeanette Ekström, 0512-317 12, jeanette.ekstrom@vara.se

