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TIPS OSS
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Mikroland.no skal tilby lokalinformasjon.

Tom W. Ottmar lanserer nettsamfunn med elementer av Twitter, Facebook

og Underskog.

Mikroland.no er navnet på tjenesten som lanseres i disse dager.

Tom W. Ottmar startet i sin tid ABC Startsiden og har senere vært
engasjert med nettprosjekter i Schibsted. Den nye satsingen

gjøres i egen regi, og det presiseres på siden at «Mikroland er

IKKE eid av verken Schibsted, A-pressen, Berner-gruppen, NRK,

TV2, Telenor, Edda Media, Hjemmet Mortensen eller Aller-
gruppen».

Mikroland.no er en kartbasert «oppslagstavle» hvor man kan

legge ut og søke opp meldinger stort og smått, basert på

geografisk plassering.

– Alle kan legge ut alle slags meldinger om alt mulig. Store ting,

små ting, bittesmå ting. Meldinger om slikt som kunne tenkes å
interessere folk i nabolaget – eller i bydelen eller hele byen eller

kommunen. Hvem som helst kan så klikke på kartet eller søke seg

fram til sitt sted og se hva som skjer akkurat der, skriver Ottmar i

en pressemelding.

Han skriver at tjenesten har elementer av de norske Underskog
og Origo, samt Facebook og Twitter.

– Dette med ultralokale/hyperlokale nyheter har vært et tema på

nettet siden Internett ble oppfunnet, men ingen har så langt lykkes

med å lage en virkelig god tjeneste. Besøk Mikroland.no og gjør

deg opp din egen mening om vi nærmer oss noe, står det i meldingen.
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 From Twitter via BackType

ser at ultralokaltjenesten mikroland http://bit.ly/6rYxD8 er omtalt http://bit.ly/7Qn0US. ikke noe poeng å være hemmelighetsfull da.
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Hideo Kojima lager «tabu» spill
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