
Velkommen til MINLANDSBY



FORSIDEN

Alle: Bliv inspireret af opslag fra hele Danmark
Følger: Bestem hvem du vil følge. 

Følg landsbyer, lokalområder og foreninger og 
få et overblik over et større område



Funktionerne er altid bunden af skærmen.



HJEM TIL LANDSBYEN

Hjem-ikonet tager dig hjem til din egen
landsby. 

SØGE funktionen

Gør det muligt at søge på
landsbyer/byer/kommuner, samt for foreninger
og lokalområder.



Funktioner MINLANDSBY

På de forskellige sider er funktionerne altid i 
bunden, her finder du funktionerne: nyheder, 
kalender, kort og lift.

På siden kan administratoren indsætte 
beskrivelse, logo og billede.

Alle kan indsende indhold, vælg funktion og klik 
på plus, så får du adgang til at oprette.

Når landsbyen, lokalområdet eller foreningen har 
en side, så kan du følge siden og få notifikationer, 
når der postes nyt.

Landsbyside, foreningsside og 
lokalområdeside.  



ALLE KAN VÆRE MED …. 

VIL DU BIDRAGE?

Så skal du logge ind med en profil med

- Navn

- Email

- Telefonnummer

- Alder(pga. samkørsel)

- Køn (bestem selv om du vil fortælle 

det)

- Adresse

- Landsby



Funktioner MINLANDSBY

MINLANDSBYNYHEDER
Alle borgere kan oprette en nyhed direkte 

fra appen på siden.

Du kan oprette en nyhed med:

• Billede/Billedserie

• Video

• Link med henvisning

Del videre til andre platforme

• Manuelt på ”Deleknappen”

• Automatisk gennem RSS – feed

Reaktioner der ”tæller”

• Bidragsspor



MINLANDSBYKALENDER

Funktioner MINLANDSBY

Alle kan skrive en begivenhed i kalenderen.

Du kan oprette en begivenhed med:

• Forskellige kategorier

Del videre til andre platforme

• Manuelt på ”Deleknappen”

• Automatisk gennem ical – feed

NYT pr. 1.12.2020 – Online begivenheder !

Med online-begivenheder kan man oprette online 

bestyrelsesmøde, online yoga, online fællessang osv. 

På vej i 2021 – (skubbet pga. Corona):

Tilmelding og betalingsmodul



MINLANDSBYKORT

Funktioner MINLANDSBY

Steder:

Lokale lægger spots på. Det kan være  

steder som skole, købmand osv, men 

også de “hemmelige” steder som kun de 

lokale kender.

• Skriv ideer/feedback til stedet i 

bidragssporet

• Klik og få en kørevejledning

Ruter: Fra Dashboardet er det muligt at 

oprette ruter. Vandreruter, cykelruter 

osv. (Ruterne kan følges i appen 

1.3.2021) 



MINLANDSBYMOBILITET
Opret dit lift på landsbysiden: 

når du kører..

• på arbejde, i skole, skal handle osv.

Opret dit lift på foreningssiden: 

når du kører..

• børnene til fritidsaktiviteter, deltager i

en lokal begivenhed osv.  

Anmod om et lift 

Når du har brug for et lift. Måske er der 

andre fra landsbyen/foreningen der skal

samme vej.

Funktioner MINLANDSBY



MINLANDSBYDashboard
Til kommunen og Administratorer

Kommunen kan f.eks.:

• Kommunikere direkte ud i landsbyerne 

vedr. høringer, puljer osv.  

• Se indhold fra alle lokalområder og 

følge brugen af MINLANDSBY

Administratorer fra landsbyer eller

foreninger kan f.eks.:

• Oprette fra web 

• Adgang til indhold som andre har lagt

på appen.

Funktioner MINLANDSBY



Ideer til at komme i gang:

- Print plakater (vi har lavet et forslag 
som du kan finde i vores Hjælpecenter) 
og sæt dem op centrale steder i byen.

- Lav drop in møder, så alle kan lære at 
lægge indhold på og oprette sig.

- Fortæl evt. om det i et nyhedsbrev.
- Lav en artikel/annonce i Sognebladet.
- Print en stak flyers og læg dem hos 

købmanden, hallen, skolen eller andre 
steder. 

- Bestil MINLANDSBY mobilitet 
klistermærke og hæng det ved 
busstoppestedet

- Se flere tips og tricks i Hjælpecenteret..



MINLANDSBY er et lille team som brænder for, at 
udvikle lokalsamfund og fællesskaber sammen med jer 

- Fang os på info@minlandsby.dk eller 32107700  

mailto:info@minlandsby.dk

