
Håndbog for seniorer i Hedensted Kommune

Aftaler:

 Foto - fredag d.4/12. kl.14 (Tidspunkt ændret pga. sollys)
Mødested: Ny skolegade 4, 8723 Løsning
I har en hel sammenhængende fotodag til rådighed.

 I sender emneliste efter mødet d.4/12. (vedhæftet tomt dokument med annoncer indsat)
 I skaffer sommerbilleder fra Kommunen - husk at bede om højtopløslige billeder.

Send evt. direkte til mig på mll@ad-media.dk via www.dropbox.com eller www.wetransfer.com
Deadline Uge 1-2016

 Journalist Lene ringer til Anker 31901246 mht. ordlyd inden påbegyndelse af skrivning.
 I modtager "færdig" opsat brochure til korrektur med tekster og billeder indsat. 
 Vi sender ikke tryk før I har godkendt tekster og billeder.

Brochuren:
20 sider A4 Højformat
Papir: 170gram Silk
Oplag: 2.500stk (ekstra kan tilkøbes)

Levering:
Hedensted Kommune Seniorråd
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Att.: Formand Lillian Andersen

Design:
Det skal være en læsevenlig håndbog - Arbejdstitel "Håndbog for borgere i Hedensted Kommune"
Vægt på ikke at fremmedgøre eller tale ned til de svageste i kommunen.
Vi har kreativ frihed mht. designet.
Vægt på natur, store billeder, overskuelige tekster og faktabokse.
Evt. kreativ brug af Kommunens logo som designelement.
Forside i stil med Nyborg, måske også elementer af hjertestierne.

Tidsplan:
 04/12 - Foto 
 08/12 - Emneliste til Morten. 
 Uge 51-2 - Journalist Lene skriver tekster. 
 Uge 3 - Design af brochure 
 22/1 - I modtager brochuren som PDF pr. mail. 
 29/1 - 1. Korrektur tilbage til Morten. 
 03/2 - Korrektur retur til jer.
 08/2 - 2. Korrektur tilbage til Morten. 
 10/2 - Korrektur retur til jer. 
 12/2 - Endelig godkendelse og klargøring til tryk 
 26/2 - Levering af brochurerne 

Som I kan se, så er vi i uge 8 før brochuren er færdig, hvis overstående tidsplan overholdes.
Vi kan dog redde meget tid, hvis I kan få godkendt emnerne og sende dem f.eks. i næste uge.
Lad mig høre om vi skal revidere planen?

mailto:mll@ad-media.dk
http://www.dropbox.com/
http://www.wetransfer.com/
http://epaper.dk/ad-media/%C3%A6ldrer%C3%A5d/nyborg/


Tlf.: 86 22 01 02
Mail: mll@a-media.dk
Web:www.ad-media.dk

Tilbagemelding fra Anker
Fredag formiddag.....
har jeg talt med Grethe Sørensen,vores designer, som vil finde sommerbilleder og evt. andre billeder.
Herunder et forslag til forside.Jeg får dem sendt.
Vi talte også om et kort med plejecentrene –hvis vi ønsker det - det vil hun nemt kunne lave.
Hun mener, at vores forslag om at bruge logoets farver – og lade dem være gennemgående, er ok.
Hun foretrækker lay-out´et med faktabokse –fx i lysegrønt.
Hun er meget enig i vores “sprogtone” – hun jagter tit selv de kommunale skrivelser og siger “jamen,hvad 
står der egentlig her ! “
Derefter talte jeg med Jesper Overgaard IT-ansvarlig –bl.vedr. logo. Det er helt ok.
Grethe kan levere det til firmaet i den tilstrækkelie kvalitet.
Vi talte om udtræk fra internet – og han nævnte, at vi lige skulle sikre os, at siderne var opdaterede.
Han vil gerne se på det.
Jeg foreslog, at kommunens kommunikationsansvarlige også kunne få en side eller to –for at se på 
formuleringerne.
Han fandt også, at det gennemgående tema i billed-og farvevalg “natur” er ok.
Jeg mener, at vi må have flere kvalitetskriterier: 
( det er svært at definere kvalitet –men man ved,hvad det er,når man møder det ! )
kvalitet i det vi skriver om og beskriver
kvalitet i faktaoplysningerne
kvalitet i billedvalg
kvalitet i lay-out.
- så når folk får hæftet i hånden siger de:
det var godt at vide..
det var jeg ikke klar over..
det er klog snak..
det ser da godt nok pænt ud ....
det er nogle fine billeder I har valgt...

Status fra arbejdsgruppen
Et konstruktivt telefonmøde

Modtaget skabelon til Håndbogen med henblik på forslag til indsættelse af tekster
Aftalt med Lars Oksbjerre at han udarbejder A4 side med kørselsordninger i kommunen

Forslag til indhold:
Foto af seniorrådet foran sundhedshuset 
Kommunens logo gennemgående
Oversigt over tilbud på centrene
Valg til Seniorråde = side 5 i Nyborgs pjece
Ordlyd i seniorrådet folder indlægges i håndbogen (genkendelse)
Pensionisthøjskolen + andre ældrefoeninger nævnes m/kontaktperson
Politikker – Frivilligpolitik, seniorpolitik og pårørendepolitik
Tilbud til demente og pårørende (koordinator-konsulenter – caféer) samt hjeneskadede 
Palliativt team – Hospice
Døgndækkende akut team – aflastningsstuer/muligheder
Velfærdsteknologi – Horsens Guide side 9
Praktiske oplysninger – tlf. nr. kontakter + mailadresser – tlf. tid - visitatorer

mailto:mll@ad-media.dk
http://www.ad-media.dk/

