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Samhällsföreningens hemsida är omgjord
sedan ett par år och har som främsta syfte att
sprida information om vad som är aktuellt och
att ge medlemmar och andra information med
kort varsel i olika samhällsfrågor. Hemsidan är
inte tänkt att ersätta Sturköbladet utan mer
vara ett komplement. Att hemsidan är aktiv
och att innehållet förändras är väldigt viktigt
och detta beror till största delen på oss själva. I
nuläget har hemsidan cirka 70 besök varje dag,
vilket väl till viss del visar att den har en
informationsroll som kan utvecklas och utnyttjas av oss alla. Här ovan visas just nu aktuell
framsida, rubrikerna i vänstra kanten är tänkta
att till största delen vara oförändrade så att vi
känner igen oss på hemsidan.
Rubrikerna har följande innehåll:
Välkommen är att komma till första-sidan
(sidan ovan).
Utveckla Sturkö informerar om pågående
utvecklingsprojekt.
Aktuellt ska innehålla information om vad
som är på gång på Sturkö. OBS! Här är andra
föreningar och organisationer också välkomna
att annonsera om vad som är på gång och vad
som ska hända inom den närmsta tiden där
även våra medlemmar kan vara intresserade av
att medverka.

Om Sturkö är en sida som ger en allmän
information om vår ö.
Sturkö Samhällsförening ger information om
vilka som är byamän och vilka som sitter med
i styrelsen så att Du kan kontakta oss direkt
och tycka till.
Sturköbladet ger information om just detta
uppskattade blad, information om manusstopp,
kontaktpersoner och ett antal smakprov ur
tidigare nummer.
Kvarnen och kvarnmagasinet handlar om
vem man vänder sig till om man vill hyra
lokalen vid kvarnen och priser för detta bl.a.
Sturkö skans innehåller lite information om
”fästningen” och vart man vänder sig för
guidad tur m.m.
Foton är ett fotogalleri med sköna bilder från
vår vackra ö i nutid men även lite gamla bilder.
Här finns även filmer om ön och vårt grannskap.
Besöksmål-Länkar-Annonsörer är en sida
med snabblänkar till besöksmål hos oss och
företag/organisationer som stöttar oss i olika
sammanhang. Alla företag och organisationer
med anknytning till Sturkö erbjuds här att ha
med länkar till sina egna hemsidor.
Bli medlem/Lämna förslag är en sida där
man kan ansöka om medlemskap i föreningen
eller lämna synpunkter på vilka frågor vi bör
bevaka eller agera i.
Grannsamverkan mot brott innehåller länkar
och information om hur man startar upp en
lokal grupp inom detta. Där finns även information om vart man vänder sig om man vill ha
hjälp i uppstarten.
Dokument är en sida med länkar till protokoll
och andra dokument som vi vill ha lättåtkomligt.

Har Du frågor om eller förslag rörande hemsidan så ta kontakt med Jan-Anders Månsson,
på telefon 0455-814 61 eller via e-postadressen jananders.m@telia.com .

