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Nye og mer omfattende nettsider lansert - www.lieropplevelser.no
Vi lever i en stadig mer digital tid da forventningene til å finne informasjon enkelt og via
oppdaterte standarder og uttrykk, er store. I Lier kommune har vi mange nettsider, og vi har
tatt i bruk mange sosiale medier for å nå ut og gjøre tjenester og tilbud tilgjengelige 24-7.
Virksomhet Kultur og fritid har alene hatt flere, og disse har virksomheten jobbet med å
samordne og oppdatere visuelt og innholdsmessig de siste månedene. Nye
www.lieropplevelser.no samler nå nettinformasjon som har ligger på flere egne sider, bl.a.
gamle lieropplevelser.no (som i hovedsak var en friluftslivsside), lierkulturscene.no,
lierdagene.info m.fl. De nye sidene er også supplert med informasjon om flere av de Lierspesifikke tilbudene og opplevelsesmulighetene som finnes, også i privat regi. Rådmannen
legger da til grunn at tilbudene må være Lier-særegne og åpne, som f.eks.
arrangementsstedene Svensefjøset og Haugestad, gårdbutikker og gårdsturisme-steder, Lier
Bygdetun og Haugstua.
Siden ble lansert 8. mai. På nettsiden har rådmannen oppsummert hva kommunen ønsker med
siden:
«Lier kommune ved virksomheten Kultur og fritid ønsker velkommen til de nye
Lieropplevelses-sidene du nå er inne på. Sidene som skal gjøre det enkelt å få oversikt og
kunne bruke det mangfoldet som finnes av opplevelsesmuligheter, arrangementer,
aktivitetstilbud og besøks-steder i Lier. Her blir du oppdatert på alt du kan oppleve og delta
på. Vi ønsker også med denne siden å bygge stolthet og engasjement for denne fine bygda vår.
Gi oss gjerne tilbakemelding om innhold du savner eller andre kommentarer som kan bidra til
forbedringer!
Vi som jobber med kultur i Lier kommune brenner for å legge til rette for et rikt og
mangfoldig kulturliv i kommunen, hvor alle innbyggere skal finne noe som passer for dem.
Dette kan vi ikke få til uten et nært samarbeide med lag og foreninger, engasjerte ildsjeler
med hjerte for bygda si og for kulturen, en befolkning som vi bidra og delta. Et rikt kulturliv
utvikler seg over tid og er noe som blir til gjennom engasjement og samarbeid.
All kultur blir til i samspill – mellom musikeren og publikummet, mellom spillerne på
fotballaget på treningen, i ditt møte med kunstverket og med naturen når du går i skiløypa.
Viktig for den enkelte. Viktig som lim og fundament i lokalsamfunnet. På disse sidene ser du
at det er mange som hver på sin måte sikrer opplevelsestilbud, møteplasser og aktiviteter i
Lier.

Sammen skaper vi gode Lieropplevelser!»
Den nye nettsiden er ment å supplere og henge godt sammen med kommunens hovednettside
www.lier.kommune.no. Kommunikasjonsavdelingen har deltatt aktivt i utviklingsprosjektet
slik at kommunen tilrettelegger sidene helhetlig og smart.
Det er lagt vekt på at sidene skal være godt lesbare på mobil og nettbrett, og ha et nytt og mer
visuelt engasjerende oppsett. Sidene er også gjort mer dynamiske i den forstand at det bl.a.
«tilfeldig» vises ulike opplevelsesmuligheter når man går inn på sidene. I tillegg er det mulig
å seg fram ut fra interesser via ulike stikkord og søkefelt.
Rådmannen håper sidene vil være nyttige og bli mye brukt, og vil utvikle dem videre ut fra
tilbakemeldinger og egne vurderinger innenfor det formålet og de mulighetsrammer som er
satt for nettsiden.
Lier kommune vil fortsatt bruke sosiale medier og ulike supplerende kanaler for å nå ut til
flest mulig med tilbud og muligheter som finnes.

