
  

  

 

Ny webportal 
MiddelfartOnline 

 

Vi kan ikke gøre det alene…. 

 

Virksomheder 

Virksomheder kan registrere sig, og 

komme på oversigten over 

virksomheder som støtter ideen om, 

at et stærkere netværk styrker egen 

virksomhed og udvikler Middelfart 

kommunes erhvervsliv. 

 

 

Foreninger 

Foreninger kan registrere sig, og 

komme på oversigten over foreninger, 

som ønsker at komme ud til flere 

borgere, og som ønsker et stærkere 

og tættere foreningsliv i Middelfart 

kommune. 

MiddelfartOnline er et nystartet website, hvis primære formål er, 
at oplyse borgere og turister om de vidunderlige muligheder der 
er i Middelfart og ikke mindst i lokalsamfundene i Middelfart 
Kommune. 
 

 Vi ønsker, at give så mange oplysninger videre til 

kommunens borgere, tilflyttere og turister, som 

overhovedet muligt. 

 

 Vi ønsker, at styrke det sociale liv, kultur, turisme, debat, 

foreningsliv, lokale arrangementer og erhvervsliv. 

 

 Vi ønsker, at MiddelfartOnline samler så mange 

oplysninger om bl.a. arrangementer i kommunen som 

muligt, for at skabe et overblik over de mange muligheder. 

Vi synes selv at det er beskedne ønsker, men vi kan ikke gøre det 
alene. Så vi har brug for dig og din hjælp, til at nå målet.  
 
Hvis du ligger inde med oplysninger om arrangementer eller 
begivenheder i dit nærområde, så skriv endelig til os.  
 
Send dine oplysninger til:  info@middelfartonline.dk.  
 
Det er helt gratis. 
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 Gratis…..det er der jo så mange der siger. 
   

 

  

 Mangler vi noget…. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vi tilbyder gratis opslag af bl.a. arrangementer og begivenheder, 
som har almen interesse for borgere og turister, og som afvikles i 
Middelfart kommune.  
 
Foreninger og virksomheder kan få deres oplysninger på vores 
forenings- og virksomhedsliste, mod et årligt 
administrationsgebyr. 

 

Debat og lokalhistorie 

Debat og lokalhistorie er mange 

gange omdrejningspunktet i 

lokalsamfundene.  

Det ønsker vi at støtte op om.  

Der er faktisk mange, som både 

kan lide de lokalhistoriske 

fortællinger og en god saglig 

debat, om det der rører sig.  

Så det vil man, med tiden, også 

kunne finde på siden. 

Ligger du inde med en historie, 

så send den til 

info@middelfartonline.dk 

 

Hvis man går i andres fodspor, kommer man aldrig foran: Kungfutse 

Det kan jo tolkes på mange måder. 

Mangler vi noget i forhold til indholdet på Middelfartonline.dk, så 
er du meget velkommen til at skrive til os med forslag til indholdet. 

Portalen er tiltænkt alle med interesse for større aktivitet og 
synlighed i kommunen. 

 

Mangler vi noget i forhold til lokale virksomheder?  

Som nævnt, ønsker vi at øge virksomhedernes synlighed i 
lokalsamfundet, for derigennem at skabe et større og bedre 
netværk mellem de forskellige virksomheder. 

Derfor har vi gjort det muligt for alle virksomheder, små som store, 
at komme på vores oversigt. 

Der er ingen krav om størrelse på din virksomhed. 

Der vil også være mulighed for reklameplads på siden, hvis man 
ønsker yderligere eksponering.  

Se mere om dette på www.middelfartonline.dk 

Vi håber, at du vil kigge forbi og gerne bidrage med dine 
arrangementer, meninger eller oplysninger, så siden med tiden 
byder på netop det DU har brug for. 
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