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GÖTA. – Vi är stolta 
att meddela att vi har 
skapat och lanserat en 
portal till Lilla Edets 
verksamma företag, 
säger Mahnaz Moradi 
på Moradi Art & 
Design.

Företagen kan med-
dela olika aktiviteter 
och erbjudande på 
första sidan av por-
talen som uppdateras 
kontinuerligt. 

Adressen till portalen 
är www.lillaedetsportal.
se.

Idén med portalen växte fram 
under året. Behovet av en ge-
mensam plattform som re-

presenterar alla verksamma 
företag är stort. Idag skaf-
far man den informationen 
man behöver för det mesta 
via internet. Kataloger och 
pappersinformation används 
mindre och mindre. 

– Man använder inter-
net till mer eller mindre allt, 
bland annat till att söka in-
formation och kunskap, läsa 
böcker, tidningar, nyheter, 
handla och så vidare. Men 
att komma fram till en viss in-
formation och ett visst före-
tag, är inte så lätt. Sökmoto-
rerna söker över hela internet 
och tar fram tusentalsrader 
av en sökning, säger Mahnaz 
Moradi. 

– Det finns många före-

tag som har varit smarta och 
aktiva och har skaffat sig en 
hemsida, men man får inte 
upp dem när man söker på 
internet. De försvinner i la-
vinartade mängder av infor-
mation.

Nu har dock Moradi Art & 
Design skapat en portal som 
är en samling av många fö-
retag i Lilla Edets kommun. 

– Företagen kan medde-
la olika aktiviteter och er-
bjudande på första sidan av 
portalen som uppdateras 
kontinuerlig av oss, avslutar 
Mahnaz Moradi.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun håller på att 
utveckla en ny webb-
plats.

Den nya hemsidan 
ska vara klar nästa vår.

I förra veckan god-
kände kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 
projektbeskrivning som 
tagits fram.

Monica Skorupa och Su-
sanne Samuelsson har 
jobbat parallellt med bak-
grundsresearch och även på-
börjat förstudien för nya lil-
laedet.se.

– Vi har tagit fram en 
struktur för webbplatsens 
uppbyggnad, vart saker ska 
ligga, de olika menyerna med 
tillhörande undersidor och så 
vidare, berättar Monica Sko-
rupa.

Funka.nu heter det före-
tag som Lilla Edets kommun 
samarbetar med. Och många 
andra kommuner också för 
den delen.

– Det finns en framta-
gen standard som tilläm-
pas av ett 40-tal kommuner, 
Ale kommun bland annat. 
Det som är bra med den här 
webbplatsen är att den foku-
serar på användaren, förkla-
rar Susanne Samuelsson.

Under försommaren 

kommer det komma ut en 
enkät på kommunens hemsi-
da där besökarna får ett antal 
frågor att kryssa i.

– Vi vill ta reda på hur an-
vändarna navigerar på hemsi-
dan, säger Monika Skorupa.

Till hösten kommer fo-
kusgrupper att startas upp 
dit kommuninvånarna kan 
anmäla sig.

– Syftet är då att få fram de 
önskemål och förväntningar 
som finns på vår nya webb-
plats, säger Susanne Samu-
elsson.

En kommunal projekt-
grupp har formerats med an-
svariga från respektive för-
valtningar. Dessa har ett ge-
mensamt ansvar vad gäller 
den information som ska 
presenteras på den nya hem-

sidan.
– Det är viktigt att texter-

na är korrekta och kontakt-
uppgifterna stämmer, poäng-
terar Monica.

Trots en begränsad budget 
är Monica Skorupa och Su-
sanne Samuelsson övertyga-
de om att den nya webbplat-
sen blir ett lyft när den lanse-
ras nästa vår.

– Det skall vara inbjudan-
de att komma till lillaedet.
se. Sidan ska vara informativ 
men också kommunikativ. 
Idag finns det brister vad det 
gäller tillgängligheten och 
det vill vi råda bot på, avslu-
tar Monica Skorupa.

Företag i Lilla Edet har fått egen portal
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Mahnaz Moradi på Moradi Art & Design har skapat en portal som är en samling av många fö-
retag i Lilla Edets kommun.                                                            Arkivbild: Jonas Andersson

Kommunen arbetar med ny webbplats
– Lanseras nässta vårta vår
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Nästa vår får Lilla Edets kommun en ny webbplats. Susanne 
Samuelsson och Monica Skorupa eftersträvar en informativ 
och kommunikativ hemsida.

STRÖM. En mötesplats 
för människor i alla 
åldrar.

I lördags kom över 
1 000 personer för 
att fira invigningen av 
Ströms Slottspark.

– Det har blivit precis 
så bra som vi hade hop-
pats på, säger projekt-
ledare Ulf Wetterlund.

Solen sken och förutsättningar-
na var således de bästa tänkbara 
när Ströms Slottspark skulle till 
att invigas i lördags. Program-
met var späckat med olika mu-
sikaliska inslag samt aktiviteter 
i form av bland annat bangolf, 
beachvolley, streetbasket och 
frisbeegolf.

– Vi har nu en park som till-
talar en bred publik. Det finns 
något för alla! Vill man bara 
njuta av den underbara naturen 
så gör man det, den som vill vara 
mer aktiv har ett brett spektra 
av aktiviteter att välja bland. 
Vilken utveckling det har blivit, 

säger Ulf Wetterlund.
Arbetet tog sin början förra 

sommaren och projektet har fi-
nansierats tack vare lokala na-
turvårdspengar, Idrottslyftet 
och Leader. Allting har gått 
som planerat och investering-
arna har slagit väl ut.

– Iordningställandet av cy-
kelcrossbanan har blivit en 
succé liksom beachvolleypla-
nen. Under invigningsdagen 
var det också väldigt många som 

tog tillfället i akt att spela mini-
golf, berättar Ulf Wetterlund.

– Alla aktörer har dragit sitt 
strå till stacken, men projektets 
huvudmän har varit Leifab och 
Verdandi som har samarbetat på 
ett ypperligt sätt, säger Wetter-
lund.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) invigningstalade 
och hyllade de ansträngningar 
som har gjorts för att återupp-
liva Ströms Slottspark. 

En mötesplats för alla åldrar
– Ströms Slottspark är officiellt invigd
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Kasper Johansson, Marcus 
Rasmusson och David 
Kaborn från Strömsskolan 
fanns på plats för att visa 
hur crosscykling går till.

Karin Blomberg med döttrarna Pernilla och Charlotte njöt i 
solskenet och lyssnade på sång och musik.

Lilla Edets Musikförening medverkade vid invigningen av 
Ströms Slottspark.


