
Att ta upp med SPF Falubygden styrelse 081006 
 

Insändarsida 

I våras pratade PPR-kommittén om möjligheten att ta in insändare i SPF-Nytt och därigenom 

få igång en debatt. Vi konstaterade att med fyra utgivningar om året skulle det inte bli 

meningsfullt, det blir ingen debatt med så långa intervall. Om insändare ska uppmuntras så 

borde webbsidan vara ett mer lämpligt forum där uppdatering kan ske dagligen/sekundligen 

(beroende på valt alternativ enligt nedan). 

 

Några principiellt olika lösningar för intagande av insändare finns: 

 

1. Insändarförfattaren tar kontakt med webmastern (lämpligen via e-post men 

papperspost, telefon eller möte går naturligtvis också bra) och överlämnar sin insändare som 

webmastern manuellt lägger in på insändarsidan. Webmastern har då full kontroll över vad 

som läggs ut och kan utöva censur om så önskas. 

2. En automatisk insändarsida i stil med den gästbok hörande till Månadens blogg, 

där läsare kan kommentera vad som står i bloggen (egentligen skriva precis vad han/hon vill). 

3. En automatisk insändarsida enligt punkt 2 ovan men där lösenord fordras för att 

kunna skriva. Lösenordet skulle kunna anges i SPF-nytt. 

4. En automatisk insändarsida enligt punkt 2 ovan men där registrering hos 

webmaster fordras för att kunna skriva. Vid registrering får skribenten lösenord av webmaster. 

5. En automatisk insändarsida enligt punkt 4 ovan men där registreringen sköts 

automatiskt av datorn, dvs sedan den tilltänkte skribenten registrerat sig får han omedelbart 

till sin angivna e-postadress lösenord. Min kompetens räcker nog inte till för att åstadkomma 

en sådan lösning. Tror jag. 

 

Alternativ 1 överensstämmer med de regler som tidningar har för insändare i pappersupplagan, 

dvs redaktionen ska veta vem som skriver (även om han/hon är anonym i tidningen). Den 

innebär naturligtvis merarbete för webmastern – men jag tror inte att antalet insändare 

kommer att innebära att det blir betungande. Dessutom kan det ta någon dag innan insändaren 

blir införd, webmastern kan vara bortrest eller liknande. Men sådan väntetid är normal även 

för insändare i tidningar. 

 

Alternativ 2 innebär risk för otidigheter eftersom skribenten kan vara helt anonym. Likaså 

finns möjlighet för spam (=skräppost, oönskad reklam) mm. 

 

Har styrelsen någon synpunkt? 

Styrelsens synpunkt: Välj alternativ 1. 

 

Tidningsklipp 

På försök finns nu en webbsida med tidningsklipp. Avsikten var att där ta in rubrik samt några 

inledande rader samt en länk till klipp från lokaltidningarna, radio och TV som behandlar 

frågor som är specifikt pensionärsinriktade. 

 

 Har styrelsen någon synpunkt på existensen av en sådan sida? 

 

Om en sådan ska finnas uppkommer frågan vilken typ av klipp, dvs skrivet av vem, som ska 

redovisas på en sådan sida. 

 



 Insändare? Det förekommer många sådana som rör pensionärsfrågor. Min 

personliga uppfattning är att innehållet inte alltid är speciellt värdefullt. 

 Politiska debattartiklar, dvs ick-redaktionellt material undertecknat av person 

med partibeteckning efter namnet? 

 Eller bara redaktionellt material? 

 

”Enklast” är ju att välja att bara ta med redaktionellt material. Men politiska debattartiklar kan 

ju (ibland) vara av stort intresse. Tar vi med sådana måste vi vara extra noga med att ta 

med ”alla” så att inget parti känner sig förfördelat. 

 

Nästa fråga är vilken typ av ämnen som artiklarna ska behandla för att komma med på 

klippsidan. 

 

 Enbart sådant som specifikt rör pensionärer, dvs inte rör andra samhällsgrupper? 

 Eller även sådant som rör pensionärer och andra samhällsgrupper? 

 

Vi pensionärer är ju ”vanliga människor” med olika intressen, precis som alla andra icke-

pensionärer. Tar vi med en artikel om förbättrad tågtrafik på Dalabanan (som ju kan vara 

mycket intressant för många pensionärer) så kommer kanske hela tidningen att behöva 

refereras? Risken finns dessutom att vartenda vägbygge kommer att refereras pga 

webmasterns personliga uppfattning att de är synnerligen intressanta (!). 

 

Har styrelsen några synpunkter? 

Styrelsens synpunkt: Sådant som rör pensionärer. Ej insändare. 

 

Månadens bloggare 

I våras pratade vi i PPR-kommittén om att ha en blogg på webbsidan. En blogg innebär i 

princip en webb-dagbok där någon skriver ner reflektioner som han/hon gör över aktuella 

ämnen. En blogg kan i princip innehålla vad som helst, beroende på bloggaren. 

 

Vi pratade om att olika personer skulle skriva vars en vecka eller vars en månad. Vi enades 

nog om att en månad vore bättre, det är ju inte säkert att vederbörande kommer på något 

meningsfullt att skriva varje dag. 

 

Eftersom jag tycker att det är bättre att ”köra igång och testa” än att diskutera så startade jag i 

september med mig själv som månadens bloggare. Nu tror jag inte att det är så många som har 

läst vad jag har skrivit, det hade jag inte heller förväntat mig. Avsikten var att demonstrera hur 

en blogg kan se ut och fungera. 

 

 Har styrelsen någon synpunkt på att det finns en blogg på webbsidan? 

 Har styrelsen något förslag till person som skriver månadens blogg för oktober 

(inget skrivet ännu)? Dvs är någon av er villig att ta över from idag? 

 

Jag har även lagt till en ”gästbok” till bloggen där läsare kan skriva kommentarer till bloggen. 

Hittills har inga andra kommentarer än Boas och mina test-dito kommit, dvs inget spam eller 

liknande. Om spam eller olämpliga kommentarer kommer är det enkelt att bara stänga 

gästboken. 

Styrelsens synpunkt: Kör på. Eje och Inge kan vara lämpliga. 

 

Övrigt: E-postadresser på webbsidan 



Jag noterar att en del styrelsemedlemmar (och verksamhetsansvariga) inte har e-postadress 

angiven på webbsidan. Det kan bero på att de inte har tillgång dator eller att de inte 

regelbundet kollar sin epost (och då ska man naturligtvis inte heller ange den). Men det kan 

även bero på att de inte vill lämna ut den på webbsidan av risk för att bli spammade med 

oönskad e-post. 

 

Om det är det sista alternativet som gäller finns det flera lösningar. 

 

En lösning är att öppna ett hotmailkonto (eller liknande) som enbart används för detta. Men 

det förutsätter att vederbörande regelbundet kollar om det har kommit någon post där. 

Sannolikt kommer det post sällan, varför risken är stor att vederbörande efter ett tag slutar att 

kolla. Vad jag vet går det inte heller att eftersända posten från ett hotmailkonto till den 

ordinarie adressen. 

 

Bättre är då att öppna en speciell adress hos sin ordinarie internetleverantör att enbart 

användas för att lägga ut på webbsidan. Brev till denna kommer då automatiskt att synas 

tillsammans med brev till den ”vanliga”adressen (det är möjligt att någon inställning behöver 

göras). I de flesta internetabbonemang ingår fem olika e-postadresser. Eftersom de flesta av 

våra medlemmar sannolikt inte har barn som bor hemma utan är en eller två personer i 

hushållet har de antagligen ett par adresser som inte används. Registrera då en adress som 

bara används att lägga ut på webbsidor. Om det skulle bli så att det börjar komma spam på 

denna adress är det inget större besvär att stänga den och ta bort den från webbsidan, 

eventuellt ersätta den med en annan adress. Själv använder jag diverse@bavertoft.st på detta 

sätt. Fast ännu har jag inte besvärats av spam. 
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