RingstedLandet
1. Vision og formål
Et netværks hjemmesideprojekt, der markant
– styrker profilering af landområdernes værdier som attraktive bosætningsområder lokalt, kommunalt,
regionalt og på landsplan
– understøtter og fremmer kommunikation, information, synergi og relationer indenfor og imellem de
enkelte landområder
– udvikler og styrker helhed og sammenhæng mellem by og land i Ringsted kommune
– opererer under hensyntagen til de overordnede kommunale strategier og politikker
Ringsted Kommunes vision ”Midt i Mulighederne” og kommunens hensigt om styrkelse af bosætning og
udvikling indgår således naturligt i RingstedLandets vision og målsætning.

2. Konstruktion
RingstedLandets sideopbygning udgøres af
– en hovedportalside under domænenavnet ringstedlandet.dk
– op til 10 landområdesider – en for hvert af kommunens landområder, siderne knyttes direkte til de
respektive områders nuværende domænenavne, hvorved disse bibeholdes, og landområdesiderne kan
tilgås som hidtil under de nuværende navne
– en tilknyttet Ringsted/Benløse side
– Eventuelle yderligere tilknyttede lokale sider indenfor Ringsted kommunes geografi, der opererer i
overensstemmelse med netværkets vision
– et primært link til ringsted.dk med option for udvidet synergi
– relevante links til andre sider, primært inden for kommunens grænser
– 1-2 klyngeprojektsider, hvis klyngeprojekterne godkendes til fase 2
En side i denne terminologi anses som en gruppe af sammenhørende sider – et website. Det er en forudsætning for
denne type netværkskonstruktion, at alle tilknyttede domæner placeres på samme server som hovedportalsiden.
Konstruktionen udføres i en Multisite installation, der muliggør netværkssynergi bl.a. i relation til information,
kommunikation og andre koordinerede indholds- og systemmæssige funktioner, også integration af sociale netværk
(Facebook, Twitter…) kan inkluderes.

3. Ejerforhold
Siderne foreslås formelt registreret til Landsbyforum Ringsted. De tilknyttede lokale domæner bevarer som
hovedregel de nuværende ejerforhold, dermed behøver landområder og andre ikke at foretage
navneændringer, de nuværende domænenavne fortsætter.
Der er mulighed for tilknytning af andre domæner med andet ejerskab så længe de opererer i
overensstemmelse med netværkets vision.

4. Drift og etablering
Ved drift skelnes mellem funktionsdrift og indholdsdrift. Funktionsdrift tilbydes varetaget af In-Web ved
Leif Gredal indtil videre mod at In-Web har ret til at udbyde, prissætte og sælge bannerannoncering på
siderne. Aftalen inkluderer omkostninger til DK-Hostmaster, webhotel, licenser, systemvedligeholdelse,
sikkerhedsbackup og systemopdatering. Herved sikres en kontinuerlig funktion af netværkssiderne og at al

funktionsdrift forventeligt bliver omkostningsfrit for ejerne, så længe aftalen løber. Da en sådan aftale
baseres på at funktionsdriften kan finansieres af annonceomsætningen, er det en forudsætning, at de
enkelte ejere (lokalråd) deltager aktivt i opnåelse af lokale annoncøraftaler. Der satses på lokale
annoncører og primært indenfor Ringsted kommune. Annonceringen placeres ensartet i højre side på
siderne og så diskret som muligt. En aftale om funktionsdrift kan gensidigt opsiges samlet eller med enkelte
ejere med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Igangværende annoncer skal på ejers
foranledning fortsætte til annonceperiodens udløb. Der refunderes ikke noget beløb.
Indholdsdrift. Regelmæssig og ofte vedligeholdelse og opdatering af indhold på siderne er afgørende for
succes. Som hovedregel står de respektive ejere af tilknyttede domæner for indholdsdriften af siderne, dvs.
typisk frivillige med tilknytning til ejerne. Såfremt ejerne ikke har mulighed for at varetage denne
opdatering, tilbyder In-Web gerne at foretage dette efter nærmere aftale. Hvis udgiften hertil skal
begrænses til et rimeligt niveau, er det nødvendigt, at alt materiale (tekst og billeder) stilles til rådighed
digitalt (f.eks. med e-mail) i et udbredt, anerkendt format (eks. Microsoft Word og JPG billeder). Opdatering
generelt vil i øvrigt være en ensartet proces for alle sider, hvilket vil være en fordel for redaktører,
eventuelt understøttet gennem en erfaringsudvekslingsgruppe ordning.
Etableringsbudget. Udgifter til den indledende og grundlæggende produktion og etablering af siderne indtil
de er klar til drift foreslås dækket ved ansøgning til temaudviklingspuljen som enkeltstående, direkte
ansøgninger fra Landsbyforum og fra lokalrådene. Der må påregnes en skønsmæssig, samlet omkostning på
ca. kr. 6.000 (plus moms) pr. landområdeside (website), samt ca. kr. 10.000 (plus moms) for Multisite
etablering og hovedportalside. Herudover sponsorerer Leif Gredal et foreløbig ukendt og ikke ubetydeligt
antal frivillige timer i projektet.

5. Funktion og indhold
Grundlæggende for alle sider gælder, at de generelt og specifikt skal repræsentere landområderne i
Ringsted kommune. Alle sider (som website betragtet) består af en forside og et antal underliggende sider.
De enkelte sider kan oprettes og tilpasses individuelt i layout, design, menu struktur og indhold. Siderne
skal fremstå indbydende, inspirerende og udstråle en professionel motivation til at læseren føler sig
tiltrukket til at stifte et nærmere bekendtskab med vores område. Indholdet skal opdateres hyppigt med
relevant, spændende og værdifuldt indhold – kun herigennem kan publikum motiveres til at vende tilbage
på gentagne besøg. Og husk: ”Folk læser billeder”, billeder (og overskrifter) fanger opmærksomheden. Tit
har vi kun ganske få sekunder til rådighed til at fastholde en ”surfer”.
Hovedportalsiden – ringstedlandet.dk – repræsenterer på forsiden overordnet alle landområder. Her
præsenteres en ”lækker” og sammenhængende profilering af landområdernes værdier som attraktive
bosætningsområder. Her linkes til en oversigt over byggegrunde, ejendomme m.v. På forsiden omtales
overordnet også særlige attraktioner, naturområder samt aktuelle oplevelser og events. Der vises
billedlinks til f.eks. Oplevelsesstien, søerne, de store herregårde, Fuglereservatet. Der vil være en markant,
intuitiv billedmenu med direkte adgang til alle landområderne. Og et primært link til ringsted.dk med
intelligente genveje til de mest forespurgte emner på kommunens hjemmeside. Endvidere vil der være en
overskuelig, praktisk multimenu, hvorfra der kan klikkes videre til interne specialsider og andre eksterne
sider. En ”god” side er overskuelig, aktuel og opmærksomhedsskabende. Derfor vil indholdet til stadighed
være tilpasset tidsaktuelle handlinger og oplevelser.
Ud over forsiden vil der være et antal undersider, der hver især overskueligt indeholder specifikke emner,
både dynamisk information og mere statisk, faktuelt eller historisk materiale. Der etableres en
masterkalender med koordinering af begivenheder fra underliggende lokale kalendere på de enkelte

landområdesider. Der vil være en genvej til integration af sociale netværk på de enkelte lokalsider.
Kommunikation, information, synergi og relationer indenfor og imellem de enkelte landområder vil være
understøttet. Også sider med omtaler af de særligt betydende seværdigheder, som Oplevelsesstien,
Fuglereservatet, Skjoldenæsholm, Sørup og Giesegård, Råen, Sporvejsmuseet, Haraldsted og Gyrstinge
søerne. Andre undersider kunne naturligt være om bosætningsmuligheder, naturværdierne, skoler,
pasningsordninger, internet og mobil, sport og motion, Landsbyforum, foreningsliv, kultur, historie,
transport og afstande, erhverv, landbrug og overnatning.
Landområdesiderne. 10 lokalsider (websites) med hver en forside og et antal underliggende sider. Her er
det naturligvis op til de enkelte lokalområder at vurdere indhold og omfang, men en gennemgående og
markedsførende ”rød tråd” om områdernes bosætningsmuligheder og herlighedsværdier vil formentlig
være naturligt og fornuftigt sammen med lokale stærke sider, specialiteter, udviklingstendenser,
fokusområder og særkendetegn. Også helhedsplaner, faktablade, kalender, faktuelle og praktiske
informationer, omtale af foreningsliv og servicetilbud, lokalråd, handel, skole, pasning, kirke, kultur, sociale
arrangementer og meget mere.
Siderne behøver ikke at være ensartede i layout og design. Kan udmærket afspejle områdernes
mangfoldigheder og ønsker. Der kan evt. oprettes password beskyttet flerbruger redaktør adgang til
forskellige sider.
Indholdsredigering sker via administrative moduler, i en relativ flad indlæringskurve, og optimalt forberedt
til redaktørernes betjening. Der er tale om et administrationssystem af høj kvalitet, der åbner for mange
avancerede muligheder, men som samtidig kan begrænses til individuelle redaktør behov.
Teknisk er landområdesiderne oprettet som underdomæner til ringstedlandet.dk. Alt indhold befinder sig
her. Dette for at kunne benytte sig af de muligheder og fordele der ligger i en netværkskonstruktion. For at
omverdenen kan tilgå en side på det gammelkendte domænenavn, er dette navn teknisk tilknyttet til det
tilhørende underdomæne. Det betyder også, at læserne kan tilgå de enkelte lokalområders sider direkte
med den sædvanlige adresse. Op til 10 e-mail konti kan videreføres på de oprindelige domæner.

6. En supplerende mulighed
Et særligt emne, som skal diskuteres, er (manglen på) tilstedeværelsen af og samspil med Ringsted/Benløse
by - måske bl.a. som følge af nogle politiske opfattelser. Jeg mener, at vi skal agere for at udvikle og styrke
helhed og sammenhæng mellem by og land i Ringsted kommune. Det kan godt virke lidt diskriminerende og
selvtilstrækkeligt ikke at inkludere en lokalside for Ringsted/Benløse samt ikke at være mere visuel omkring
en generel bred interaktion og samspil med ”byen”. Ganske vidst er der en almindelig opfattelse af hos os,
at vi tit føler os forbigået og forskelsbehandlet i mange sammenhænge. Vi sammenholder det med
forholdet mellem de 2/3 ”byboere” og den 1/3 ”landboere”. Men det er vel ikke ensbetydende med, at vi
ikke vil række armene frem for et sammenhold og et fællesskab? Betegnelsen RingstedLandet kan godt
rumme byen også!?
Derfor: Skal vi etablere en Ringsted side også? Jeg har stadig det gamle domæne ringsted-net.dk, det kan
bruges! Det kræver, at der kan findes et antal frivillige i byen til at indgå i et redaktørteam. Hvis der ikke
findes en ejergruppe, kan jeg tilbyde at drive siden indtil videre, hvis der viser sig et passende
redaktørteam.
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