
Südschleswigscher Wählerverband

Präsemadiiling
Kiel, 29.12.2000

Pressesprecher Per Dittrich, Tel. (04 31) 988 13 83

SSW im Landtag

Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel

Tel. (04 31) 988 13 80
Fax (04 31) 988 13 82

Norderstraße 74
24939 Flensburg

Tel. (04 61) 144 08 300
Fax (04 61) 155 08 305

E-Mail: landtag@ssw.de

SSVs Landdagsgruppe præsenterer
sin nye homepage
SSV-gruppen i den slesvig-holstenske Landdag har i dag publiceret sin nye
homepage på internettet. Hertil erklærer formanden for SSVs
landdagsgruppe, Anke Spoorendonk:

�Siden den sidste landdagsvalgkamp har vi registreret en voksende interesse
for vores sider på internettet. Borgerne bruger åbenbart i stadig større
omfang dette medium for at få informationer om politik. Derfor har vi valgt
at forbedre vores homepage her til årsskiftet. Dertil hører også en
opgradering af vores danske internet-tilbud.�

Den nye homepage, der er fremstillet i samarbejde med den danske
virksomhed Netwaves.dk, kombinerer i bedste danske tradition et flot design
med god funktionalitet.

Ud over mange nye informationer byder den reviderede homepage på en
række funktioner, der letter adgangen til informationerne om SSVs
parlamentariske arbejde i landdagen. Hertil hører blandt andet databaser
med taler og pressemeddelelser samt særsider til aktuelle og vigtige emner.

En videre nyhed er, at man ud over de hidtidige sprog tysk, dansk og frisisk
nu også kan få informationer om SSV på engelsk. SSV er demed den første
landdagsgruppe, der tilbyder engelsksprogede sider på internettet.
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Presseservice

Forbedringerne på den nye homepage stiler ikke kun efter at imødekomme
borgernes informationsbehov. Det har også været målet at give pressen et
instrument, der letter dens adgang til materiale om SSVs arbejde i landdagen.

Dette gælder især for den nye presseservice-side, der findes både på dansk
og tysk. Her kan man blandt andet downloade aktuelle pressefotos af
landdagsmedlemmerne, fotos af SSV-politikere og SSV-logos. Disse billeder,
der må bruges frit af pressen, kan hentes i høj opløsning og er derfor også
egnet til brug i printmedier.
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