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- ett trivsamt område för aktiv fritid.  
 
 
 

Policy för föreningens hemsida.  
Hemsidan ska spegla koloniföreningens verksamhet. Den ger medlemmarna infor-
mation och vägledning samt visar vår verksamhet för såväl markägare som allmän-
het. Hemsidans primära målsättning är att öka intresset hos medlemmarna och sti-
mulera människor att anmäla sig till vår intressekö för köp av stuga i vårt koloniom-
råde. Det är viktigt att hemsidans innehåll alltid är aktuellt. Texter som inte behöver 
ändras så ofta ska revideras årligen. Hemsidans adress är www.sundbyfritidsby.se  
 
Målgrupper. Föreningens medlemmar med familjer, personer som har anmält sig till 
vår intressekö, markägarens representanter (stadens tjänstemän och politiker), 
FSSK, Koloniträdgårdsförbundet samt allmänheten. 
 
Ansvar/Ansvarig utgivare. Styrelsen har det formella och övergripande ansvaret för 
hemsidans innehåll. Webbredaktör och ordförande har ett delegerat uppdrag att 
svara för det löpande arbetet. Styrelsemedlemmarna ska inom sina respektive sak-
områden även ansvara för hemsidans motsvarande innehåll och initiera uppdate-
ringar. Webbredaktör utses av styrelsen.  
 
Utformning och innehåll.  
Hemsidans layout ska ha ett genomgående tema, vara enkel och lättillgänglig med 

tydlig indelning av sakområden. Den ska kännas välkomnande, modern och ha en 

”kolonistisk” prägel. Innehållet bör kunna laddas ned snabbt och helst även vara 

åtkomligt från olika typer av mottagare (pc, smartphones m.fl.). Typsnitt ska vara 

tydligt och lättläst. Texter ska vara korrekta, aktuella och anpassade till målgrup-

perna.  

Vett och etikett. Även på hemsidan värnar vi om en god och vänlig stämning i före-

ningen. Vi stödjer de grundläggande ideologierna för kolonirörelsen i Stockholm. 

Innehållet får inte strida mot Stockholms stads och Koloniträdgårdsförbundets regler 

och riktlinjer för koloniområden. Allt publicerat material ska ha ett vårdat språk och 

vara i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen (PUL) 

och upphovsrättsliga regler. Inga rasistiska, diskriminerande eller kränkande inslag 

får i någon form förekomma på vår hemsida.  

Reklam. Endast av styrelsen godkänd samarbetspartner får förekomma på vår hem-

sida, vilket även gäller för de länkar som anges.   

Personuppgifter och bilder. Alla ska ges möjlighet att avstå från att namn och bild 

publiceras på hemsidan. Om möjligt anges i anslutning till bild de avbildade perso-

nernas namn samt fotografens namn. Självklart respekteras upphovsrättsliga regler. 

 

 

 

(Ovanstående hemsidespolicy har fastställts vid styrelsemöte 2015-07-27.) 

http://www.sundbyfritidsby.se/

