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Hösten är i antågande och projektarbetet pågår för fullt.

Arbete pågår med innehållet på Leva på landets portalsida
Hos bygdegrupperna
arbetas det för fullt med de
uppgifter om innehållet på
webbportalen Leva på
landet har skickat ut.
Under september arbetade
bygdegrupperna med att svara på frågan,
Vad finns det för besöksmål i din omgivning?
Många förslag har kommit in till projektet
och vi tackar för det arbete som
bygdegrupperna lagt ner och de texter som
skickats in. Allt material sammanställs och
kommer sedan ligga till grund för
information om besöksmål som ska
presenteras på webbportalen.

Många bollar i luften
Projektets medarbetare är mitt uppe i
att undersöka vilket webbverktyg som vi ska
använda till portalen och vilken struktur

portalen ska ha. Olika alternativ övervägs
och förhoppningar finns om att kunna ta
beslut i styrgruppen om ett verktyg innan
årets utgång.
Projektet arbetar också vidare med att
ta fram en logga. Förhoppningar fanns att
den skulle varit klar för användning redan
nu men detta arbetet kräver ytterligare tid.

En webbportal är...

Ny uppgift för bygdegrupperna
Nu kommer ytterligare en uppgift att
skickas ut till bygdegrupperna som de ska
arbeta med under oktober och november.
Den handlar om att plocka fram förslag på
platser eller objekt som skulle göra sig bra
på bild från deras bygd. Ett antal bilder
kommer att tas som ska användas på
portalsidan och lagras i en bildbank. För
fotograferingen kommer en fotograf att
anlitas.

1990-talet att använda när man pratade

Carin Fhyr, projektledare

En portal är egentligen en startpunkt till
Internetresurser där man samlar flera
ingångar ut till Internet på en och samma
webbplats för att locka till sig så många
besökare som möjligt. Begreppet
webbportal var väldigt populärt i slutet av
om webbplatser på Internet och begreppet
kan ha lite olika betydelse beroende på
vem man frågar.
Källa: Wikipedia

Det händer i oktober
Bygdegrupperna arbetar med uppgift
2. Objekt till bildbanken.
19 oktober gemensamt möte för
styrgruppen och utförargruppen
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Detta är ett nyhetsbrev från Leaderprojektet Leva på landet. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdeföreningar i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010- 31 december 2011.
Vi arbetar bl.a. med att samordna information från bygdeföreningarna och
tillhandahålla den på en gemensam webbportal. Målgrupp för detta nyhetsbrev är
bygdegruppernas medlemmar och andra intressenter från grannföreningar.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet av varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta carin.fhyr@vara.se, vill du ha nyhetsbrevet
via post ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma adresser.
Leva på landet, Projektledare: Carin Fhyr, 0512-317 12, carin.fhyr@vara.se

