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Formålet med MINLANDSBY er at
synliggøre landsbyernes værdier og
ressourcer på en lettilgængelig digital
platform. MINLANDSBY er en løsning til
markedsføring af landsbyerne og
lokalområderne i Danmark. 
 
MINLANDSBY henvender sig til en bred
målgruppe og kan bruges som redskab af
både lokale, kommuner, tilflyttere og
turister. MINLANDSBY skaber hurtigere og
lettere adgang til kommunikation mellem
både landsbyens borgere, kommunen og
turisterne. Formålet er også at styrke
samarbejdet mellem landsbyer og
kommuner. 

MINLANDSBY er landsbyernes digitale
fællesskab. Gennem forsøgsprojekter med
interesserede landsbyer og kommuner har 
MINLANDSBY udviklet digitale løsninger,
sammen med landsbyen.
 
MINLANDSBY er også et fællesskab og et
netværk, hvor vi kan dele hinandens
ressourcer, ideer og initiativer på tværs af
landet. 
 
MINLANDSBY  kan være med til at skabe
sammenhængskraft og forbinde borgere
og kommune digitalt, så vi kan opbygge og
bevare det gode stærke fælleskab offline.

MINLANDSBY 

KOM MED PÅ VORES

MISSION. 
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Nyheder: 
Vores mission er at skabe en hyperlokal
nyhedsplatform, der gør det muligt at få og
generere lokale nyheder og informationer
til gavn for hele lokalsamfundet.
 
Alle borgere kan poste en nyhed direkte fra
appen. Foreninger kan poste fra
foreningslogin. Kommuner kan poste fra
kommunelogin.
 
Video og billedserie:
Direkte fra appen kan man vedhæfte video
og billedserier.
 
Følg landsbyer og foreninger - og lav din
helt egen klynge
Med den nye “følg-funktion” kan du følge
lige dem du ønsker at se information fra.
 
Tags – der understøtter indhold.
Med tags/emneord kan du kort beskrive,
hvilket emne din nyhed drejer sig om. Det
er også muligt at bruge klyngetags. Tags er
endnu ikke forbundet med søgningen. 
 
Interaktion – der giver liv.
Kom med dit bidrag, din feedback og del. Få
nyhedsnotifikationer fra dem du følger. 
 
 
 
 
 
 

BESKRIVELSE AF

MINLANDSBYS FUNKTIONER
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Kalender: 
 
Den fælles kalender
Kalenderen til landsbyen, alle foreninger
og kommunen. Alle kan skrive en
begivenhed i kalenderen direkte fra appen. 
 
Integreret billetsystem (opdateres)
Tilmeld og betal til arrangementer.
 
Byg din kalender ved at "følge"
Du kan følge landsbyer og foreninger og
deres begivenheder kommer i din kalender
i dit følge feed på forsiden.
 
Slå begivenheden op med få klik
Med få klik kan du oprette en ny
begivenhed  med dit forenings eller
kommunelogin.
 
Interaktion – der giver liv.
Kom med dit bidrag, din feedback og del. 
 
 
 
 
 
 

BESKRIVELSE AF

MINLANDSBYS FUNKTIONER

3



Kort:
 
Lokale spots
Lokale lægger spots på. Det kan være 
 steder som skole, købmand osv, men også
de “hemmelige” steder som kun de lokale
kender .
 
Del spot med 
Del et sted med andre i dit netværk, hvis du
har fundet et sted du vil anbefale andre. 
 
Få kørervejledning:
Klik på en knap og få en kørervejledning til
stedet. 
 
Bidrag
Bidrag med viden til stedet i bidragssporet
- er det er fedt sted at surfe eller andre
mangler der lige en bænk i skovbrynet for
at nyde solnedgangen. 
 
Rutegeneratoren (på vej sommer 2020)
Kombiner lokale spots med ruter, og skab
temaruter. Som f.eks. Lokalhistorisk
byvanddring, lokal fødevarerute osv.
 
 
 
 
 
 
 
 

BESKRIVELSE AF

MINLANDSBYS FUNKTIONER
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Mobilitet
 
MINLANDSBY mobilitet er ultra lokal
mobilitet. Vores vision er at gøre det lettere
og mere bæredygtigt at bo og leve i
landsbyen.  
Opret lift:
Borgere kan oprette lifts hvor andre
borgere kan hoppe på. 
Lifts kan oprettes fra landsbysiden og
foreningessiderne. 
Oprette en anmodning:
Borgere kan oprette en anmodning om at
blive samlet op af andre i landsbyen eller
foreningen.
Notifikation: 
Når du følger en landsby eller forening
modtager borgeren en push notifikation på
telefonen, så man hurtig kan se om man
kan hjælpe eller hoppe på et lift.
Fra og til stoppested 
Borgeren opretter liftet eller en
anmodningen på Rejseplanens API, dvs at
når borgeren opretter en tur, så er det fra
landsbyens busstoppested eller stationen. 
Bidragsspor:
I bidragssporet kan der åbent
kommunikeres om turens detaljer.      
 
 
 
 
 
 

BESKRIVELSE AF

MINLANDSBYS FUNKTIONER
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MINLANDSBY app er gratis at
downloade på Google play og IOS. 
Appen kan hentes til både mobil og
tablets.
 
Indhold på mange platforme.
Vi har forskellige løsninger, der sender
dit indhold derhen, hvor du vil have det.
Du skal altså kun skrive det ind èt sted -
èn gang. Formålet er at det skal være
let for dig.
 
 

MINLANDSBY - FLERE

FUNKTIONER   

 
RSS-feed:
I landsbynyhederne er der bygget et
RSS-feed der kan sættes ind på f.eks en
hjemmeside og sende data derover.
Man kan også benytte RSS til at lave et
automatisk facebookopslag. Feedet kan
sorteres på landsby, klynge og
brugerniveau. 
 
iCal-feed
I landsbykalenderen er der bygget et
iCal-feed der kan sættes ind på f.eks en
hjemmeside og sende data derover. 
Feedet kan sorteres på landsby, klynge
og brugerniveau. 
 
API-løsning
Med vores JSON API er det muligt at
lave mere specialiserede løsninger.  
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Landsby login gør det muligt for alle 
landsbyens borgere, foreninger og andre
interessenter at oprette, redigere og slette
deres indhold direkte på MINLANDSBY app. 
Alle der oprettet et login, modtager
notifikationer, ud fra de landsbyer og
foreninger de følger. MINLANDSBY
Ambassadørerne har også mulighed for at
få adgang til MINLANDSBY dashboard, som
giver adgang til at slette og redigere i alt
landsbyens indhold. Gennem denne
adgang, er det også muligt at lave
beskrivelse og billeder på landsbysiden.    

Kommune login gør det muligt for
kommunens medarbejdere, at lægge
nyheder og kalenderarrangementer direkte
på MINLANDSBY app. Kommunen kan
målrette informationer til de forskellige
landsbyer. Det er hurtigt og let at sende
information direkte til borgerne og der er
altid mulighed for at rette i evt. opslag.
Kommune login er en tilvalgsmulighed. Et
sådan login vil være aktuelt for
kommunens medarbejdere.
 
Forenings login: gør det muligt for
medlemmer at oprette en forenings-side,
og lægge indhold ud direkte fra foreningen.
Det er muligt at få adgang til
foreningsdashboardet, som giver adgang
til at slette og redigere i alt forenings
indhold.

LOGIN TIL MINLANDSBY
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Landsbyen eller kommunen kan tilkøbe en
af følgende opstartspakker. Man kan
vælge mellem følgende:
 
OPSTARTSPAKKEN LITE:
 
Facilitering af opstartsmøde, hvor alle
ambassadører, foreninger og borgere
deltager. MINLANDSBYs funktioner og
retningslinjer gennemgås. Mødet
kombineres med en workshop med fokus
på brug af administrationen til
MINLANDSBY app.
 
Der er også et telefon/Teams møde til
rådighed på 1 time. 
 
 
 
 

 
OPSTARTSPAKKEN:
 
Facilitering af intro/opstartsmøde, hvor
alle ambassadører og foreninger deltager.
 MINLANDSBYs funktioner og retningslinjer
gennemgås. Mødet kombineres med en
workshop med fokus på brug af
administrationen til MINLANDSBY app.
 
Facilitering af åbent borgermøde, hvor
alle i landsbyen inviteres. Her præsenteres
landsbyens nye app. Der også mulighed for
at lave workshop for nye brugere med
fokus på brug af administrationen til
MINLANDSBY app.
 
Opfølgningsmøde efter opstart. Med
henblik på evaluering af opstart og fortsat
brug af MINLANDSBY App. 
 
Afhængig af landsbyens ønsker og behov
laves der en procesplan.
 

KOM I GANG

MED MINLANDSBY

OPSTARTSPAKKE



Hos MINLANDSBY står vi klar til at hjælpe
dig med at komme i gang eller svare på
spørgsmål om platformen.  
 
MINLANDSBY ApS
termøllevej 15, Fjaltring
7620 Lemvig
 
W: minlandsby.dk
M: Info@minlandsby.dk
T: 3210 7700
 

VIL DU VIDE MERE ?   
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