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Også ved dette årsskifte er det grunn til å minne om at vår nettavis har en   grunnlov som vi har satset
på å følge også i 2015. 
Den er slik:

O Vi skal ligge så nær leserne som mulig med omsyn til tema

O Vi skal være så aktuelle som  mulig. Det bør bety at begivenheter i bygda bør legges ut omgående.

O Vi skal ha en positiv tone.

O Vi skal ikke praktisere gravejournalistikk som går ut over enkelte.

O  Vi skal være et talerør for lag og organisasjoner

O  Vi skal bidra til å knytte sammen Uskedalen til et harmonisk og spennende fellesskap

 
Også 2015 har vært et spennende år for bygda, med Festidalen som et høydepunkt.også med hensyn til
leserfrekvens. Den har fortsatt hatt en positiv utvikling idet den har passert 13000 enheter, et oppsiktsvekkende
høyt tall vurdert utfra antall potensiale. Uskedalen har tross alt bare rundt regnet 1000 innbyggere. Det er grunn
til å tro at nettavisen bidrar i betydelig grad bidar til å fremme grunnlovens siste paragraf. uskedalen.no er med
og skaper identitet.

 
uskedalen.no har dette året gjennomgått en produktutvikling som har gjort den  mere leservennlig og spennende,
selv om de tekniske muligheter er typografisk sett begrensede.På dette område er det fremdeles mye å hente.
På den journalistiske siden er det samme tilfelle, men her er det også skjedd en svært positiv utvikling
som peker framover. Økonomisk bør det også være større muligheter enn i dag.

 
4. juli i år er det 10 år siden undertegnede gikk inn i prosjektet.. Nå er han 74 år og han finner derfor grunn til å
trappe ned innsatsen. Heldigvis har han dyktige erstattere
som går inn for saken med stor entusiasme og arbeidet med å engasjere flere fortsetter. Derfor er det all grunn til
å ønske oss selv et  GODT NYTT ÅR.

 
Ola Matti Mathisen


