Åsele Byaråd informerar
Välkommen till en upplysande kväll på valfri plats
Räddningstjänsten ger tips och råd om hur vi förebygger brand.
Vuxenskolan informerar om årets studiecirklar och tar emot nya önskemål.
Kvällen avslutas med att Åsele Byaråd har ett öppet medlemsmöte
med information om årets verksamhet. Kom och svara: Behövs Åsele Byaråd?
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Lomsjö Bygdegård
Söråsele Byastuga
Tegelträsk Bygdegård
Hälla Föreningshus
Baksjölidens Bygdegård
Älgsjö Gammskola

kl.18.00 – ca 21.00

VÄLKOMNA!
Åsele Byaråd i samarbete med Vuxenskolan och Åsele Räddningstjänst
LÄS MER OM KVÄLLEN PÅ NÄSTA SIDA!

Åsele Byaportal
Byaportalen har sedan starten 2002 haft över fem miljoner besökare!
Kommunen har i flera år krävt att Byarådet ska finansiera portalen själv.
Årsavgift för 2011 blir därför 750 kronor per hemsida/byaförening.
Varje förening som ordnar minst en s k banner (webb-annons) slipper avgift!
Banner som är statisk (t ex logotype) kostar 600 kronor per år.
Banner med länk och/eller rörlig kostar 660 kronor per år.
Banners växlar slumpmässigt och syns oavsett vilken sida man är på.
Alla årsavgifter respektive banners betalas årsvis i förskott.
Nyheter!
1. Under 2010 har företaget EZIT uppgraderat portalen med ny teknik.
Den första november är arbetet klart, därefter startar utbildning.
2. Åsele Byaråd har i samarbete med Vuxenskolan startat ett projekt där
byarna gratis kan få hjälp med sina hemsidor.
Mer information om projektet på våra upplysande möten i november.

Julmarknad den 28 november
Ett mindre antal bord finns att hyra för 100 kronor.
Går även bra att ta med ett eget bord.
Åsele Hembygdsförening, 0941 – 665 72

Mer information om ”En upplysande kväll”
Fika finns att köpa!

Agenda med ungefärligt tids-schema:
1. Byarådet hälsar alla välkomna
2. Byn vi besöker berättar senaste nytt från området/byn (5 min)
3. Räddningstjänst informerar om brandförebyggande åtgärder (60 min)
4. Byarådet berättar om Byaportalen (5 min)
5. Vuxenskolan informerar om kommande
a. studiecirklar och tar upp önskemål om nya (5 min)
b. utbildning av befintliga och nya administratörer av hemsidor i
Byaportalen (5 min)
c. projekt som startar 2011, på initiativ av Byarådet, för att hjälpa
medlemmarna/byarna gratis med hemsidor, uppdateringar, mm
som ett led i att förbättra marknadsföringen. (10 min)
6. Kaffepaus cirka 19.30
7. Åsele Byaråd har öppet medlemsmöte och informerar om
a. Var information finns om Byarådet och pågående arbete (1 min)
b. Bredband till alla – senaste nytt (4 min)
c. Marknadsföring – nästa steg, och planerade steg därefter (5 min)
d. Medlemmarnas tio-i-topp lista för Byarådets framtida verksamhet
- att jämföra med vad som gjorts och planeras (15 min)
e. Pågående samarbeten för bygdeutveckling och Byarådets roll vid
projektmedelsansökningar (5 min)
f. Redovisning av skyltprojektet (5 min)
g. Byarådets ekonomi (5 min)
h. Övrigt aktuellt:
Finns fler synpunkter på kommande års verksamhetsplanering?
Hur fungerar samexistensen i byarna mellan alla naturaktiva
näringar som vindkraft, renskötsel, jakt, fiske, et cetera?
Finns fastigheter att köpa eller hyra i byarna?
Har Ni kommit ihåg att uppdatera era uppgifter i kommunens
föreningsregister?

Behövs Åsele Byaråd?

