
Till samtliga lokalavdelningar, Augusti  2012 

Hej kära Sweor! 

Jag vill börja med att önska er alla välkomna tillbaka från resor 
och semestrar även om många av er kanske ännu inte har 
kommit iväg på sommarens efterlängtade ledighet. För när 
sommaren börjar övergå mot höst och skolorna öppnar igen uppe 
i Sverige, ja det är då som i alla fall södra Europa tar semester på 
allvar. Runt den 15 augusti börjar den riktiga industrisemestern – 
städerna töms på sina invånare och inte så mycket som en 
brödbutik har öppet. Men på badorterna är det högtryck förstås.  

Själv har jag njutit av den svenska sommaren med ganska 
mycket regn och rusk. Men det var underbart vackert, det 
myckna regnandet hade onekligen gjort skogar och hagar 
grönare och skönare än någonsin. 

Vår IT-grupp har däremot låtit hängmattan vara ifred denna 
sommar och arbetet med det nya webbhotellet har rullat på trots sommaruppehållet. Man har haft flera 
möten med olika leverantörer under sommaren och just nu handlar det om att sammanställa allt nytt material 
för att komma vidare. Det är mycket på gång – vilket är spännande och stimulerande! 

Nu när hösten snart är på ingång kan det vara en bra idé att starta upp med en liten ”höststädning” av era 
lokala webbplatser. Att gå igenom alla era lokala sidor, ta bort gammal information och se igenom så att 
sidorna har en snygg och enhetlig utformning kan vara ett bra tips för att mjukstarta webbjobbet. Dessutom 
kan det vara bra att passa på att göra dessa ”ingrepp” nu, för snart ska ny information upp och alla lokala 
programsidor ska uppdateras med höstens aktiviteter och då kan det vara svårt att få tiden att räcka till. 
Dessutom står ju Regionmöten inför dörren – oktober kommer att bli en intensiv SWEA-månad! 

Jag vill passa på att påminna er om att det säkert är många av er som har deltagit i olika SWEA-aktiviteter 
under sommaren; det har ju bland annat både anordnats en Sverigeresa, Sommarlunch och Sverigemiddag. 
Detta ska ni ju givetvis dela med er av! Skriv ett kort reportage och lägg med några bilder och skicka det till 
våra journalister: webjournalist(at)swea.org.  

Nu återstår det bara för mig att säga på återseende i september – tills dess, ha det så gott! 
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MÅNADENS TIPS:  
SWEAs PR-kommitté söker fina bilder 
från SWEA-evenemang världen över. Alla 
dessa bilder kommer att samlas i en ny 
bildbank vilken kommer att ligga uppe på 
SWEAs hemsida i PR-syfte. Bästa bilden 
kommer givetvis att koras till vinnare!  
Kanske har du varit på någon SWEA-
aktivitet i sommar och tagit någon fin 
sommarbild? Sista datum för fototävlingen 
är den 1 oktober.  
Bilderna ska skickas till: 
pr.swea(at)gmail.com 


