Erindi vegna heimasíðu sveitarfélagsins
Ég hef oft verið að vafra í gegnum heimasíðuna og tekið eftir því hversu úrbóta þörf hún er,
ég hef tekið saman nokkra hluti sem mér finnst að megi bæta og eflaust eru þeir fleiri.
Langar að taka þetta mál fyrir á fundi og fá svör við; hver sér um heimasíðuna? Hversu oft er
farið yfir hana og uppfærðir tenglar?
Ég legg til að sveitarfélagið geri hana meira heillandi og farsímavænni þar sem nánast
ómögulegt er að leit á henni í gegnum síma og nógu erfitt er það nú fyrir, uppsetning og
tenglar eru að mínu mati úreltir og væri einfalt að bæta úr þessu, vantar fleiri myndir og
myndbönd að mínu mati til þess að gera hana meira heillandi.
Hér fyrir neðan ætla ég síðan að taka út nokkur dæmi sem mér finnst þarfnast úrbóta.
1. Finnst mér að allar
lóðir sem eru lausar
ættu sjálfkrafa að
uppfærast inn á
þennan tengil og
upplýsingar með
þeim, ekki er nógu
mikið gagnsæi í
þessum málum og
tekur nokkurn tíma
að fá almennilegar
upplýsingar um
lóðir. Einnig mætti
skoða að uppfæra
inn á þennan tengil
þegar hús fara á sölu
í sveitarfélaginu.
Einnig er þetta ekki
heillandi tengill þar
sem engar myndir
eru og uppsetning
ekki aðlaðandi.

Skemmtileg síða sem
hægt er að hafa til
fyrirmyndar er https://www.olfus.is/is/thjonustan/byggingarmal/lausar-lodir en þar eru þau
með til hliðar tengla inn á skipulagsmál og fleiri flýtileiðir til að auðvelda fólki leit af
upplýsingum.

2. Heimasíðan er ekki heillandi og koma eingöngu helstu fréttir þar fram og eitthvað
smávegis i viðbót, mér finnst við geta uppfært heimasíðuna og gert meira aðlaðandi og með
tengla í flýtileiðir sem líklegt er að fólk vilji finna, dæmi um flottar heimasíður sem ég fann
hjá öðrum heimasíðum eru;
https://reykjavik.is/
https://www.olfus.is/
https://www.kopavogur.is/
https://www.hafnarfjordur.is/
3. Tenglar eru ekki aðlaðandi og erfitt að flakka um, maður þarf að ýta á hvern tengil til að
sjá undirtengla sem gerir fólki erfitt fyrir, hér má sjá muninn hjá okkur og Hafnarfirði.
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Ég gæti talið áfram en að mínu mati þarf að fara í miklar úrbætur á heimasíðunni og
nútímavæða hana en á sama tíma gera hana gagnsæa.

