
Mera Molkom vill marknadsföra Molkom som bostadsort, besöksmål och som en    
attraktiv ort för företag. Det mest effektiva sättet är via en gemensam webb-              
portal på internet, där vi kan marknadsföra allt som Molkom har att erbjuda på en 
och samma plats. Webbportalen ska ha ett brett innehåll som riktar sig till alla åldrar. 
Målet är att den ska bli den primära informationskällan för allt som rör Molkom. 
Både för ortsborna, och för resten av omvärlden. Här följer några exempel på vad 
en gemensam webbportal kan innehålla.
*Webbportal: En hemsida (startpunkt) med fokus på ett specifikt ämne/plats som samlar information 
och länkar från andra hemsidor och informationskällor på en plats för att locka många besökare.

 

Att hitta ett enskilt företags eller en förenings hemsida på internet är svårt. Genom 
att marknadsföra hela Molkom via en gemensam webbportal, som kontinuerligt 
uppdateras och marknadsförs via sociala medier ex. Facebook och Twitter så kan vi 
nå en större och bredare publik. En webbportal får en mycket större andel nya och 
återkommande besökare jämfört med en enskild hemsida. De företag och föreningar 
som marknadsför sin verksamhet på webbportalen får en mängd nya besökare,vilket 
gynnar hela Molkom. Mera Molkom vill därför starta ett webbprojekt för att öka det 
digitala deltagandet bland företag, föreningar och övriga invånare i alla åldrar som 
bor i Molkom med omnejd. 

Vi vill kartlägga intresset för projektet i denna enkät som är en del av en förstudie 
som finansieras med EU-medel via Leader Närheten. Alla företag, föreningar och    
privatpersoner som vill att Molkom ska bli en framtidsort med en positiv framtoning 
som både syns och hörs på internet kan fylla i enkäten på baksidan.

Vill Du att Molkom ska bli en framtidsort?

 Samhälle - Lokala nyheter, debatt, information från Karlstads kommun, skolor,             
  daghem, kyrkan, vårdcentralen, äldreomsorgen, räddningstjänsten m.fl.
  Företag - Gemensamt företagsregister med kontaktuppgifter och vägkarta,  
  hemsidor, annonser, lunchmenyer, erbjudanden om kurser, tjänster, evenemang
  Föreningar
  Gemensamt föreningsregister med kontaktinfo, gemensam evenemangskalender    
  med aktiviteter
  Turism - Turistinformation på flera språk, kartor över besöksmål, evenemang,  
  aktiviteter,  boende, butiker, restauranger och andra lokala aktörer
  Övrigt - Arbetsmarknad, köp & sälj, bostadsmarknad, Molkoms app.

Våra målsättningar
 • Skapa en gemensam webbportal för att öka det digitala deltagandet i Molkom  
    och visa resten av världen vad vi har att erbjuda.
 • Öka kunskapen om internet och sociala medier via kurser som riktar sig till                   
    seniorer, juniorer, företag och föreningar. 
 • Öka användandet av internet som informationskälla och öka utnyttjandet av de     
    olika offentliga internettjänster som finns för medborgare i Sverige. 
 • Öka tillgängligheten till internet för alla invånare och besökare via trådlösa      
    nätverk/surfzoner och offentliga datorer. 

 

Det vill Mera Molkom

Du kan läs mer om projektet på www.meramolkom.se



Enkät gällande Mera Molkoms webbprojekt
Vi vill veta om du, din förening och/eller ditt företag intresserade av:
 • Anpassade utbildningar i internetanvändning och sociala medier?
 • Att nå en större publik via marknadsföring på en gemensam webbportal?
 • Få ökade möjligheter till internetåtkomst via publika datorer och trådlösa    
    nätverk i Molkom?

Kryssa i aktuell kategori och fyll i det antal personer i din familj, på ditt företag 
och/eller i din förening som är intresserade i respektive kolumn.

Kategori Utbildning
Internet & sociala medier

Marknadsföring
på gemensam webbportal

Internetåtkomst
Publika datorer/surfzoner

     Privatperson/Familj
     Företag
     Förening/Övriga aktörer

Ange hur många inom varje ålderskategori i din familj, på ditt företag och/eller din 
förening som är intresserade av internetutbildning och ökad internetåtkomst. 

Ålderskategori Utbildning
Internet & sociala medier

Internetåtkomst
Publika datorer/surfzoner

Ungdom 0-17 år
Vuxen 18-65 år
Senior 66-110 år

Övriga frågor Ja Nej
Skulle Du använda internet mer om Du fick möjlighet att utbilda dig?
Skulle Du använda internet oftare och till flera olika saker om det fanns publika      
datorer och trådlösa nätverk i Molkom
Skulle Du delta i fler lokala evenemang och andra aktiviteter om du enkelt fick reda 
på vad som sker via en gemensam evenemangskalender för Molkom på internet?
Skulle Du använda lokala företag i en större utsträckning om det fanns ett lokalt      
företagsregister med kontaktuppgifter, annonser, lokala erbjudanden m.m. på internet.
Tycker Du att vi ska ha en gemensan webbportal i Molkom

Fyll i dina och/eller era kontaktuppgifter! 
Namn  Telefon
Företag  Mobil
Förening  Hemsida
Adress  Mail

Skicka enkäten till Mera Molkom,c/o Mikael Bernholm, Rådatorp 714, 66060 Molkom 
eller lägg den i vår förslagslåda på Time i Molkom eller på Medborgarkontoret. 

Vill Du att Molkom ska bli en framtidsort?
Det vill Mera Molkom

Du kan även ladda ner och fylla i enkäten på www.meramolkom.se

 

 • Anpassade utbildningar i internetanvändning och sociala medier?

 • Att nå en större publik via marknadsföring på en gemensam webbportal?

 • Få ökade möjligheter till internetåtkomst i Molkom?


