
Kommunikations-/informationspolicy 

Allmänt 
Detta dokument är avsett att användas som riktlinje i Byalagets kommunikations- och 

informationsarbete. 

Syftet med Byalagets kommunikation och information skall vara att  

• Informera medlemmar 

• Öka medlemsantalet 

• Sprida information om byalagets verksamhet 

• Genom annons- och sponsoravtal öka byalagets intäkter 

Byalagets kommunikations- och informationsbehov kan indelas i  

• Intern informationsspridning till medlemmar 

• Extern kommunikation och information till exempelvis övriga boende i Nybrostrand, andra 

byalag, verksamhetsutövare, kommunen m.fl. 

Byalaget har följande kanaler för kommunikations- och informationsspridning 

• Hemsidan 

• Facebook 

• Instagram 

• E-mailutskick 

• SMS-Utskick 

• Brevutskick via Postnord eller egen utdelning i brevlådor 

• Tre anslagstavlor 

 

Strategi 

Internt mot medlemmar 

Nuvarande ”Medlemsinformation” syftar till att informera endast de som är medlemmar om 

händelser och aktiviteter som byalaget anser sig vilja begränsa till endast medlemmar. Att begränsa 

informationen till medlemmar är ett sätt att försöka motivera andra boende att söka medlemskap. 

Exempel på aktiviteter är allsångskvällar, frukostmöten, vinprovning, nybrostrandsgolfen och 

loppisar.  

• Den interna informationen till registrerade medlemmar sker via skriften 

”Medlemsinformation”. Informationen skall  

o i första hand ske med E-post,  

o i andra hand med SMS-utskick samt  

o i tredje hand med brevutskick via Postnord. 

Medlemsinformation utges vid behov. Medlemsinformation skickas ut till registrerade medlemmar 

till och med 31 mars efterföljande år. (Efter 31 mars avregistreras medlemmar som inte har förnyat 

sitt medlemskap). 

Externt  

Aktuella intressenter för extern information är till exempel 

• presumtiva medlemmar, dvs boende i Nybrostrand som ännu inte är medlemmar,  

• andra byalag,  



• föreningar verksamma i Nybrostrand med omgivning 

• verksamhetsutövare i Nybrostrand med omgivning 

• kommunen 

Den extern kommunikation sker via  

• utskick av Byabladet (Förslag finns att ändra namnet på ”Byabladet” till ”Mitt Nybrostrand”) 

• Hemsidan 

• Facebook 

• Instagram 

• Byalagets anslagstavlor 

Syftet med Byabladet/Mitt Nybrostrand är att informera om Byalagets verksamhet och öka intresset 

för medlemskap i Byalaget. Byabladet/Mitt Nybrostrand ges ut minst 2 ggr per år förslagsvis i mars 

och december. Syftet med utskicket i mars är att informera medlemmar och icke medlemmar om att 

betala in medlemsavgift senast den 31 mars. 

Hemsidan 
På hemsidan redovisas  

• Byalagets stadgar, policys  

• Årsredovisningar med verksamhetsberättelser och resultatsammanställningar,  

• Verksamhetsplaner 

• Protokoll 

• Skrivelser och yttrande till kommun och myndigheter 

• Utskickad information via Byabladet/Mitt Nybrostrand och Medlemsinformation 

• Planerade aktiviteter för medlemmar 

• Förteckning över sponsorföretag  

Information på hemsidan som berör medlemskap (intern information) skall lösenordskyddas så att 

endast medlemmar får tillträde. Syftet med lösenordsskydd är att öka intresset får att bli medlem 

och att få tillgång till intern information. 

Facebook och Instagram 
Facebook och Instagram skall utnyttjas som ”annonsplats” för Byalaget öppna aktiviteter som berör 

alla boende i Nybrostrand. Detta kan t.ex. vara information om 

• Midsommarfirande 

• Valborgfirande 

• Loppis 

På Facebook skall även redovisas Byalagets genomförda interna medlemsaktiviteter i syfte att öka 

intresset för Byalagets verksamhet och öka medlemsantalet.  

Annonser och Sponsring 

Företag med verksamhetsadress i Nybrostrand skall ges möjlighet att informera om sin verksamhet i 

på hemsidan mot betalning. Detta gäller även företag som utför arbete i Nybrostrand och som 

bedöms vara av allmänt intresse för medlemmarna. På hemsidan skapas en lista över sponsorföretag 

där företagen redovisas sin inriktning och kontaktuppgifter. 

I Byabladet/Mitt Nybrostrand ges motsvarande möjlighet till mindre annonser. 


