2014-06-09

Minnesanteckningar, möte om hemsidan, 140325
Närvarande: Erika Winterlia, Anna Jonasson, Ulla Jonsson, Pernilla Gunnarsdotter Persson

# 1. Vi går igenom vad som behöver göras på vaajma.com för att den ska kunna
startas upp.
Några justeringar i utseende bestämdes på följande sidor. Erika tar kontakt med Jemtweb
och ser till att detta ändras:
Startsidan
Vaajma-loggan görs större, vår slogan görs större, väderpresentationen flyttas upp till
toppen.
Aktivitetskalender och senaste nytt läggs på någon snygg bakgrund.
Övriga sidor
De rullande bilderna i toppen tas bort på alla sidor förutom startsidan.
Om Vaajma-sidan
Broschyren läggs in.
Regionprojekt Vaajma-sidan
Erika undersöker om det finns möjlighet att lägga in ljudfiler.
Ny flik läggs till: English
En flik för engelsk översättning läggs till längst till höger i toppmenyn.
En sammanfattning av innehållet läggs där. Erika ansvarar för översättning.
# 2. Detta behöver kompletteras på de enskilda flikarna
Om Vaajma
Text:
I hjärtat av Skandinavien, i de norska och svenska gränsfjällen, ligger Destination Vaajma. Här väljer man att bo för kärleken till bygden, den vackra naturen och de underbara
människorna. Samma härliga miljö möter dig som väljer att besöka området som turist.
Två länder och tre kulturer – det är Destination Vaajma. Här lever och verkar både svenskar, norskar och samer. En härlig blandning i ett område med knappa 3400 invånare.
Destination Vaajma ekonomisk förening ägs och drivs av Tillväxt Frostviken, Ansättfjällen, Lierne Fritid och Røyrvik Fritid.
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Fakta + karta
Destination Vaajma består av områdena Lierne och Røyrvik i Norge samt Frostviken och
Hotagen i Sverige.
Befolkning: 3300 invånare. Dessutom bor här ett oräkneligt antal björnar, älgar, ripor,
fjällrävar och andra djur.
Yta:
Paketresor
Åtta paket klara just nu. Dessa presenteras med bild + text + produktblad.
Anna tillfrågar Victoria W om översättning till engelska.
Anna/Ulla ansvarar för att material blir klart med fullständiga kontaktuppgifter, bilder etc
Fliken Boende
Text:
Vill du bo i slott eller koja under ditt besök hos oss? Här finns många olika alternativ att
välja bland.
Bild på alla boende + kontaktuppgifter + länkar + kort beskrivning (beskrivningarna
kompletterar vi med efterhand. Anna/Ulla begär in uppgifter från boendena)
Dessa boenden är med i paketen och ska listas på sidan:
Pilgrimshotellet, Gäddede
Rörvattnets fjällhotell
Rörvattnets fiskecamp
Hotagens kurs och konferens
Visit Børgefjell
Rötvikens Camping
STF Vandrarhem Åkersjön
Gjersvikbukta
För övrigt boende hänvisas till turistbyråerna i området.
Kontaktuppgifter till de fyra turistbyråerna.
Fliken Att göra
Text:
Destination Vaajma erbjuder stora möjligheter till en aktiv semester. Här finns omkring
3000 fiskevatten, 2000 kilometer leder för vandring, skoter och skidåkning, höga fjäll,
djupa dalar och mystiska skogar att utforska. Här finns grottor, unika karstområden och
spännande flora att upptäcka på guidade turer. Varför inte ta del av landskapet från hästryggen?
Dessutom finns gott om delikatesser, både i skog och mark samt hos de många lokala
mathantverkare som gärna visar upp sin verksamhet. Passa på att köpa med dig något till
matsäcken.
För mer information om aktiviteter, kontakta de lokala turistbyråerna.
Adresser.
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Klickbara genrébilder på dessa åtta kategorier:
– Vandring (länk till turistbyråerna)
– Nationalparker och naturreservat (Länk till alla) + kartan från broschyren. Erika fixar
ny karta där även Rötviken finns med.
– Fiske & jakt (jakt – länk till jaktarrangörer, fiske – länkar till fiskekort)
– Mathantverk (Chark, mejeri, bär, bageri)
– Evenemang (kolla broschyren. Marknad, sport, kultur)
– Vinteraktiviteter (skoter, slalom, längdskidor, isfiske (länk tillbaka till fiske)
– Äventyr (ridning, Korallgrottan, kanjoning, kanot, cykel, viltspaning, vandring (guidade),)
– Besöksmål (Natur, kultur (här ingår även historia), hantverk)
Under varje sida länkar till arrangören, uppdelat efter kategori.
Rubrik på varje underkategori, bild, kort ”slogan”. Layout: Tvåspalt.
(Anna/ulla tar fram material)
Fliken Hitta hit
Karta över var Destination Vaajma ligger, klickbar till google maps
vägbeskrivning från flygplatserna i närområdet Östersund + Trondheim
Fliken Om projektet
Om projektet – här läggs hela den gamla sidan in så det krävs inget jobb från oss.
# Bilder
Bilder från alla årstider i bra kvalitet, gärna ca fem bilder från varje årstid. Inte bara vybilder utan blandat. Gärna aktiviteter, äventyr, människor.
Alla kollar igenom vad som finns. OBS! Viktigt med upphovsrätten!
# Övrigt
Vi jobbar fram materialet så fort som möjligt – viktigt att sidan kan publiceras. Går att
fylla på material efter hand.
//Pernilla Gunnarsdotter Persson
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