Gæsteblog på Alternativet Odsherreds hjemmeside
Vi tilbyder at offentliggøre blogindlæg fra interesseorganisationer, virksomheder og politiske
partier - primært fra Odsherred.
Vi tilbyder denne service under følgende vilkår:
Tekst
Vi offentliggør den tekst som vi modtager i Word eller Pages uden at ændre i indholdet.
Dog vil vi gøre hvad vi kan for at bevare det layout, teksten er kommer i, forudsat det er simpelt
layout som nemt kan overføres.
Dette kan overføres:
• Overskrift,
• normal tekst,
• fed skrift,
• kursiv,
• understreget
• punktliste som denne
• nummereret liste
• links
Dette kan ikke overføres:
• tabeller
• tekst i ﬂere kolonner
• andet smart og “lækkert”
Billeder
Blogindlæggene får et aﬂangt billede øverst og billedet bruges også som thumbnail i oversigten.
Formatet er 1520 x 488.
Hvis vi modtager et billede i det format samtidig med teksten, vil vi bruge det nye billedet til
indlægget, ellers kan vi selv lave det ud fra et billede vi får lov til at bruge.
Video
Der kan læges en Youtube-video på et indlæg.
Send venligst URL.
Tidsforbrug, omhu og tidsfrist
Vi forventer at modtage “grydeklare” indlæg og at vi højst skal bruge 15 minutter pr. indlæg.
Vi anbefaler derfor rettidig omhu omkring de indlæg vi får tilsendt, da vi ikke har tid til at ændre i
fejl og mangler.
Vi forventer at offentliggøre et indlæg indenfor 24 timer på hverdage.
Ansvar og tvister
Den person, der indsender et blogindlæg og billede er ansvarlig for at det er lovligt og at der ikke
er brud på copyright eller andre rettigheder.
Eventuelle tvister opstået på grund af et indlæg, skal vedkommende selv afklare og dække
eventuelle omkostninger.

Slette et indlæg
Hvis Alternativet Odsherred får kendskab til at der er tvivl om rettigheder, vil vi uden varsel slette
det pågældende indlæg.
Når man beder om at få sit indlæg slettet, vil det blive slettet indenfor 24 timer på hverdage.

Afsender i toppen af hvert indlæg - og aftale i bunden
Hvert indlæg skal i toppen have teksten: Af personnavn, organisation
I bunden af indlægget tilføjer vi: Dette indlæg er offentliggjort ifølge denne aftale (link hertil)

Kommentarer til indlæg
Alle indlæg er offentlige og alle kan kommentere dem ved hælp af Dialog (Alternativets
dialogværktøj). Dialog kræver at man er logget ind. Er man først logget ind, kan man forblive
logget ind.
Dialog har en række muligheder for tekstredigering og layout.
Ændringer i aftalen
Skulle denne aftale mod forventning give mere bøvl end glæde, vil vi med en uges varsel ændre
eller ophæve den.
Med venlig hilsen, Alternativet Odsherred, 27/10 2017

