Landsbygds TV 2022

Visar vad som händer på landsbygden i Ronneby kommun.
Har du något du vill informera om?
Kontakta info@landsbygdstv.se

Produktion av LandsbygdsTV

Från och med årsskiftet drivs LandsbygdsTV av Ronneby Kommun i samverkan
med Ronneby Kommunbygderåd. I och med detta kommer LandsbygdsTV produceras av Dragan som hitintills skött Kommunbygderådets hemsida. I fortsättningen
skickas alltså

material för Landsbygds-TV till Dragan
med adress info@landsbygdstv.se

Hur får man med information på Landsbygds-TV?

Här kommer en liten info om hur du enklast skickar material för införande till Dragan,
som är den som förverkligar och publicerar ditt material. På sista sidan finns regler
som man bör/ska rätta sig efter, när man skickar in material. Inslagen lägger Dragan
in kontinuerligt, men skicka in i god tid.

Alt. 1

Du skickar över en affisch, Dragan lägg till bild

Alt. 2

Dragan delar en stående affisch mot neutral bakgrund

Alt. 3

Du eller Dragan har en bild som bakgrund till din text.
Bildstorlek mellan 2 och 4 MB
Viktigt att ha med i texten:
Datum, plats, tider
Beskriv vad som kommer att hända
ev. arrangör och sponsor.
Gärna webbadress
Skickas till info@landsbygdstv.se
OBS!
Bilder som inte är dina egna får ej läggas ut på Facebook
eller publiceras någon annastans utan tillstånd!

DETTA ÄR OK

att publicera på Landsbygds-TV
* Arrangemang av olika slag, Kulturella, men även övriga
* Turistföretag (förtur på sommaren)
* Företagare 2 mån. i rad med uppehåll 3 mån.
* Serviceorgan typ affärer, restauranger, men inga priser
* Kommunal information mängd 2st/månad
* Hembygdsföreningar
* Föreningsmöten i vissa fall
* Utnämningar typ kulturpris mm
* Idrottsföreningar tex matcher
* Utbildningar, kurser
* Besöksmål tex museer, intressanta platser i naturen mm
* Bilder från evenemang som varit
* ”Så här gör du för att få med info i Landsbygds-TV”
* Inslag från orter i nära anslutning till Ronneby kommun tex Halahult
är ok, eftersom vi i projektet ska försöka sprida intresset för
Landsbygds-TV till andra kommuner
* Arrangemang i Ronneby typ Tosia Bonnadan kan publiceras, om de
kan kopplas tex till extrabussar från landsbygden

INTE OK

* Politisk eller religiös propaganda
* Kommersiell reklam

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Om ditt inslag innehåller BILD på person, eller PERSONUPPGIFTER, dvs telefonnummer, mailadress od., måste du ha MEDGIVANDE av dessa personer. (Tillstånd
behövs ej för bild som är tagen i offentliga miljöer, eller större grupp.)
Du måste även ha tillstånd att publicera bilder som du inte själv har tagit.

Har du frågor - kontakta
info@landsbygdstv.se

