Nu finns en bloggportat speciellt för människor med Bollnäsanknyt-

ning. Nystartade Bollnäsbloggen är skapad av Jenny Grönlund och
Tomas Sandfors, som driver företaget Svensk internetform i Bollnäs.
- Det är en lokat mötesptats på nätet där alta med tokal anknytning
kan delta i diskussionen, säger Jenny Grönlund.
Bollnäsbloggen.se gjorde premiär i slutet av oktober och har

bördige sambon Tomas Sandfors.
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Jenny Grönlund och Tomas Sandfors står bakom Bollnäsbloggen.

ett forum som faktist

påverkar
debatten i kommunen, säger Jenny.

Nu hoppas Jenny och Tomas på
en liknande utveckling för Bollnäsbloggen.
- Bloggen är ett sätt för gemene
man att göra sin röst hörd, diskussionen kan handla om allt mellan

Systerblogg
Bollnäsbloggen är en del av verksamheten som Jenny och Tomas
tror kan utveck-las en hel del. De
har att jämföra med, eftersom

Jenny fdr två år sedan startade
Vilhclminabloggc.n enligt samma
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har mellan 6 000 och l0 000 besök
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vad som skrivits på bloggen. Det
känns ju kul att bloggcn har blivit

himmel och lord och man kan få
direkta kommentarer på det man
skriver. Och en fordel for folk med
Bollnäsanknytning att skriva på
Bollnäsbloggen är att man också blir
läst av folk från Bollnäs.
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framticl.
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