Etablering af en kommunikations- og
informationsplatform.

Ideen
Det er lokalbefolkningens store ønske at få etableret en fælles platform for deling af viden,
events og relationer.
Ønsket er kommet frem på de stormøder, der har været afholdt i forbindelse med
udarbejdelsen af den Lokale UdviklingsPlan.
Det skal være en kommunikationsplatform med aktivitets-/kalenderfunktion som koordinerende
forum for alle de aktiviteter/ begivenheder, der foregår i vores lokalområde.
Platformen kan også indeholde opslagsfunktion, så gode ideer kan fødes, og andre kan koble sig
på dem.
Desuden kan platformen udbygges med påmindelsesfunktion for de arrangementer, der gerne vil følges.
Platformen skal etableres således, at det er de enkelte foreninger, institutioner m.fl. der får adgang
(kodeord) til at bruge platformen til planlægning og koordinering af begivenheder. Dette gøres af
hensyn til hinanden for ikke at planlægge begivenheder på samme dag.
Platformen skal placeres på Internettet, så den er let tilgængelig for lokalbefolkningen og linkes til
Facebook.
Ekstern kommunikation :

På landet, er der en århundrede lang tradition for, at indgå lokale partnerskaber ex. Andelsbevægelsen.
Vi skal revitalisere dette skæbnefællesskab i branding af lokalområdet og også
af kommunen, som den bagved liggende anden begrundelse for dette site. Nye borgere kunne
dermed overveje at leve livet i landdistriktet i Hashøj NV.
Således er denne platform også et vindue hvormed andre udefra kan bibringes et først håndskendskab til vores område.
Et landdistrikt og en kommune, der proaktivt arbejder sammen og lader sig inspirere af hinanden
- er et område i udvikling og dermed en gevinst for en fremsynet kommunes kamp om
kerneborgerne.

Opfyldelse af kriterier
Kommunikationsplatformen vil være til stor gavn for lokalbefolkningen, der let kan få et overblik
over begivenheder i området.
Platformen vil være med til at styrke fællesskabet, da vi kan undgå de sammenfald af
begivenheder, vi i dag oplever, og hvor lokalbefolkningen er "nødt" at vælge begivenheder fra.
Platformen vil give en blivende værdi i området.
Lokalråd Hashøj NV påtager sig ansvaret for at gennemføre ideen.
Platformen kan gennemføres af alle de interessenter, der ønsker en adgang til platformen

Budget
Da lokalrådet ikke er i besiddelse af den fornødne IT ekspertise til oprettelse af platformen vil det
være nødvendigt at købe IT- ressource.
Vi søger et beløb på 50.000 kr. til oprettelse af platformen.
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