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PM – STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN 

Direktiv och riktlinjer 2 - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist 

 

BAKGRUND: 

Styrelsen lämnar arbetet med att gå igenom den gamla hemsidan, då den samma finns 

säkerhetskopierad på adekvat medium av Johan Blomqvist och inriktar sig nu helt på ”den 

nya hemsidan”, dess bilder, rubriker/underrubriker och textinnehåll. Redan i början med 

arbetet uppkommer frågan om vi i arbetsgruppen/styrelsen kan få tillgång till de 

inloggningskoder och mallar som gör att vi med en gång under arbetet med ”den nya 

hemsidan” kan redigera materialet själva. Det uppdras åt K-G att ta kontakt med Johan 

Blomqvist i denna fråga. 

I likhet med det första arbetsmötet börjar vi med Hemsidans förstasida för att gå igenom de 

olika huvudrubrikerna i linjalen kopplat till underrubriker. 

A:1 Loggan + Torsås Kustmiljögrupp skall vara kvar i sitt nuvarande utseende och form. 

Motivet för detta är att logga + namn har ett stort USP-värde. 

A:2 Texten ”Vi arbetar för en förbättrad kustmiljö i Torsås kommun” ersätts med texten ”Vi är en 

ideell organisation som initierar och samordnar kustmiljöinsatser i Torsås kommun”.  

B:1 Längst till höger återfinns linjalrubriken ”Kontakta oss” med följande text .. ”Välkommen 

att kontakta oss. Här har Du möjlighet att komma med synpunkter på vår hemsida och vårt sätt att arbeta. Du är 

också välkommen med Dina synpunkter och förslag i övrigt på åtgärder för att förbättra miljön längs vår vackra 

kust. Kanske har Du praktiska tips på sådant som borde genomföras, tips på möten, träffar eller konferenser där 

vi borde delta.” 

som skall ersättas med följande text: ”Du är välkommen med Dina synpunkter och förslag på 

åtgärder för att förbättra miljön längs vår vackra kust”. 

B:2 Kan accenten i Fransén vara i E-postadressen??? 

B:3 Rättelse och komplettering av telefonnummer till Pia Prestel enligt följande; Telefon: 

0486-205 20/0481-410 98 
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C:1 Under linjalrubriken ”Länkar” återfinns ett stort antal organisationer uppräknade med 

uppgift om adresser till hemsidor. Ber Dig Johan att återge dessa organisationer i 

bokstavsordning för en lättare åtkomst. 

D:1 Under linjalrubriken ”Om oss” står följande text Torsås Kustmiljögrupp är en paraplyorganisation 

bestående av 17 olika.. det rätta antalet skall vara 16.. 

D:2 Om oss/bakgrund står det i andra stycket.. I nuläget arbetar 17 ideella föreningar.. skall vara 16.. 

D:3 Om oss/våra kustmiljöföreningar står det i andra stycket… Styrelsen består av: Rune Fransén 

(ordförande), Karl-Gustaf Eklund (kassör), Birgitta Hedvall (ledamot), Solveig Johansson (ledamot), Pia Prestel 

(ledamot), Roland Blomqvist (suppleant).  

Det rätta skall vara Rune Fransén (ordförande), Solveig Johansson (kassör) Karl-Gustaf 

Eklund (sekreterare) Pia Prestel (ledamot), Roland Blomqvist (ledamot) och Solbrith Hellman 

(ersättare). 

D:4 Om oss/Våra kustmiljöföreningar/Följande föreningar ingår i Kustmiljögruppen. 

Uppräkningen av desamma skall ske från norr till söder. Vore en mycket stor fördel om Du 

kunde lägga in en karta med namnen angivna. 

Djursviks Stugförening flyttas upp i listan och placeras under Djursviks Samhällsförening. 

Med denna förflyttning blir uppräkningen logisk och följer den geografiska uppräkningen. 

E:1 När vi sitter och arbetar med linjalrubrikerna vid styrelsemötet och vi flyttar markören 

blir de i svart fetstil hos Rune, men när jag nu sitter hemma vid min dator blir de ljust färgade 

– något som arbetsgruppen vill att de skall var. Den ljusa färgen behålls även när jag söker på 

underrubriker till linjalen, vilket vi vill att det skall vara. Vad är orsaken till denna skillnad 

mellan Runes och min dator???? 

F:1 Dokumentarkiv/Konferenser. Materialet och dokumentationen från de samtliga 5 

kustmiljökonferenserna skall flyttas över från gamla till nya hemsidan. Under 2007 års 

konferens skall återfinnas 2005, 2003, 2001 och sist längst ner på sidan 1999. 

F:2 Dokumentarkiv/Power Point presentationer – rätta stavning 

G:1 Linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen. I texten står det följande.. Alla som vill stödja arbetet.. 

skall vara ”Alla som vill stödja miljöarbetet…. 

G:2 Avsnittet om ”Gå med i någon av våra föreningar” utgår helt. OBS!!!! 

G:3 Stöd Kustmiljögruppen/Vi stödjer Kustmiljögruppen. Här bör de olika namngivna 

företagen som anges vara uppradade i bokstavsordning. Detta förhindrar att de som ger stora 

bidrag kommer först och tvärtom. 

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 
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