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Landet På Midtfyn

Kommunikationsplan –
Kommunikationsplanen fungerer som en formålsbeskrivelse, for arbejdet med
kommunikation platforme i- og om projekt

Landet på Midtfyn.
Projekt Landet på Midtfyn har det overordnede formål at understøtte-, og beskrive livet i
Gislev, Kværndrup og Ryslinge, ved at etablere et styrket samarbejde, med fokus på
fremadrettet udvikling af- og i området.

Visioner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

At opbygge en funktionel og besøgsvenlig hjemmeside.
At udbrede kendskabet til hjemmesiden.
At hver måned have nyt og spændende indhold på hjemmesiden.
At få involveret kalenderdata fra klubber/foreninger og andre.
At være indgangsportal til ”Landet På Midtfyn” for tilflyttere og andre.
At synliggøre og fremme tilflytningen til området via elektroniske medier.
At samle foreninger og erhvervsliv under en ”hat” en fælles indgang til området.
På sigt at indlemme ”løse foreninger” i en fælles portal.
At varetage- og vedligeholde Facebookgruppen ”Landet På Midtfyn”.

Kommunikationsgruppen varetager koordinering og styring af intern og ekstern
kommunikation fra styregruppen, og arbejdsgrupper til alle medier.
Kommunikationsgruppen sikrer en klar, sober og relativ ensartet kommunikation om
projekt Landet på Midtfyn, på alle platforme.
Kommunikationsgruppen er forbindelsesledet mellem Landet På Midtfyn og de skrevne
medier.
Kommunikationsgruppen er selvstyrende, under ansvar for Styregruppen.
Kommunikationsgruppen kan på egen hånd oprette- eller nedlægge underudvalg i
forbindelse med fremtidig kommunikation.
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Formål.
Al kommunikation skal være med til at sikre projektet, samt understøtte det arbejde,
der er påbegyndt i landsbyklyngen, i forhold til at stå sammen og stå stærkere.
At kommunikation har til hensigt at informere og involvere beboerne - både internt i
klyngen og eksternt – samt potentielle tilflyttere, turister mm.

Kommunikationskanaler
Hjemmesiden ”www.landetpaamidtfyn.dk”
Facebooksiden ”Landet på Midtfyn”
Sognebladene og pressen
Medlemmer af Kommunikationsgruppen er:
Frank Andersen

Mette Hindhede

A.P. Andersen

Louise Hjortsø

Dan Jeppesen

Kommunikationsplanen er godkendt af styregruppen for
Landet på Midtfyn d.
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Herefter er det kommunikationsgruppen der har det overordnede ansvar for
hjemmeside, Facebook og kommunikationen til og fra styregruppen, herunder også
kontakt til presse og øvrige medier.

