
 

 

 

Information om 

föreningen Bergum-

Gunnilse Utvecklings 

hemsida 
Den nya sidan lades ut under 

våren 2019 och är föreningens 

viktigaste kommunikations-

kanal och som de flesta 

hemsidor så är den inte statisk 

utan förändras hela tiden.  

 

www.bergum-gunnilse.se 

samt www.bgu.nu 

 

 

Sidans huvuddelar består av: 

• en förstasida Hem med tre huvudfält Nyheter – Pågående projekt – Kalender. 

• annonsplats överst på sidan med plats för rullande annonser som kan länkas vidare till  

din hem- eller facebooksida. 

• en början till register över Företag, Föreningar och olika Verksamheter, uppdelat på 

kategorier, här ska du kunna hitta lokala producenter av varor och tjänster. Vi förväntar oss fler 

kategorier och företag efter hand. 

• menyflikarna Om Bygden, Om BGU och Projekt håller vi på att fylla på. Syftet med dem är att 

boende här skall kunna hitta det mesta om vårt område. 

• menyfliken LLP (Lärjedalens Lokal Producerade) som tar dig direkt till informationen om 

handelsplatsen för att handla av lokala matproducenter. 

• menyfliken Kontakt visar information om vilka som är med i styrelsen och  

vilka som är koordinatorer i våra olika utvecklingsgrupper.  

• via menyfliken Bli medlem skaffar du ditt och/eller företagets medlemskap (se mer nedan). 

• under rubriken Rabatter har vi börjat samla företag som ger medlemmar i Bergum-Gunnilse 

Utveckling (BGU) rabatt eller någon form av fördel för att man är medlem i BGU. 

Vi ser det som en möjlighet för företagare och medlemmar att skapa win-win och öka de lokala 

kontakterna mellan företagare och boende. 

 

  

 

 

 

http://www.bergum-gunnilse.se/
http://www.bgu.nu/


 

Hur vill du och ditt företag synas på hemsidan? 

Vi räknar med att hemsidan ska få fler o fler besökare eftersom vi fyller på med mer ”nyttigheter”.  

Du som vill använda hemsidan för annonsering och kampanjer ger vi lite olika möjligheter: 

 

Bannerannons – du syns alternerande överst på hemsidan 

Storlek 900x150 px, pris 1000 kr/år. 

Vill du ha hjälp med att skapa banner-annons? - hör av dig! Man kan även skapa kampanjer! 

Se bannerannonsen för Björsjöås Vildmark som rullar nu! 

  

Företags-, Förenings- och Verksamhetsregistret 

Vi vill gärna att ALLA företag och föreningar finns med i registret. Allt för att skapa mer nytta för 

sidans besökare och områdets företagare och föreningar. Under förra året fyllde vi på med olika 

företag som vi kände till. Vill du också vara med - hör av dig! 

  

• En enkel registrering med företags-/föreningsnamn, telefon och epost-adress – kostar 

endast 150kr/år (2020).  

• Vill du ha med några bilder tex logo, länk till 

hemsida och Facebooksida, Instagram, Twitter, 

LinkedIn så blir årsavgiften 300 kr. 

Företag/föreningar kan också få en dekal att sätta upp 

på fönster eller dörr för att visa att man är 

stödmedlem. Den kan även erhållas som bildfil (*.jpg 

eller *.png) för hemsida, facebooksida etc. 

 

 

Personligt medlemskap 

2019 infördes nya medlemskort för personliga medlemskap. (150 kr/år) Alla som betalt 

medlemsavgiften kommer att kunna visa upp ett medlemskort i mobilen, via en app som heter 

cardskipper, de få som inte har smartmobil kan visa upp ett papper med medlemskortet som man 

får via mejl. Vi vill med detta skapa en win-win lösning. För dig och medlemmarna. Du som 

företagare eller förening kan locka fler kunder och aktiva bland medlemmar genom att ge någon 

form av erbjudande till BGU medlemmar. Som vi nämnde ovan kan vi på sikt även erbjuda 

speciella kampanjer som riktas speciellt till medlemmar 

och som kommuniceras/”laddas” direkt till 

medlemskortet.  

Hör av dig när du vill testa funktionen! 

 

Har du inte en egen hemsida, kan vi erbjuda en separat 

egen sida under registret på BGU-websidan.  

Vill du ha hjälp med detta så ber vi dig återkomma till 

någon av oss.   

 

 

Anne-Li Karlsson      Erik Bick 

anne-li@allergikompetens.se  0706 356823   erik@busmaco.se   0709 397043 
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