
En liten handledning till Samfällighetens hemsida

[Version 2009-08-26]

Vi börjar med adressen till hemsidan:

www.hallegarden.se

Det spelar ingen roll om du skriver in adressen med stora eller små bokstäver. 
Observera att det är hallegarden (med 'a' istället för 'å'). Nu bör sidan laddas i din 
browser (ex: Firefox, Internet Explorer, Safai eller vad ni kan tänkas använda)

För att kunna utnyttja sidan fullt ut skall ni skapa er en ”användare” dvs ett personligt 
konto på sidan. Det gör ni genom att trycka på ”Skapa nytt konto”.

Tryck här för att skapa ett nytt konto

http://www.hallegarden.se/


Nu kommer det upp en sida (se ovan) där ni skall skriva in ett ”användarnamn” 
förslagsvis hallegardsvagen+ert_husnummer (ex: hallegardsvagen97). Ni skall även 
skriva in er emailadress. Ert lösenord kommer att skickas till denna adressen så det 
måste vara en giltig adress!

Slutligen skall ni svara på en enkel fråga. Detta är enbart för att hålla en massa 
automatiska skräppostare borta från vår sida.

Tryck nu på ”Skapa nytt konto”. Du kommer nu att få ett email skickat till adressen 
du angav. 

OBS! Följ instruktionerna i brevet och byt det automatiskt genererade lösenordet  
genom att ange ett eget.

Du har nu skapat en användare med ett eget lösenord!

Här anger du ett eget lösenord

Tryck sedan på ”Spara”



Nu kan ni när som helst logga in på sidan med ert valda användarnamn och lösenord. 
Skulle ni glömma ert lösenord är det bara att begära ett nytt. Ni behöver inte skapa 
ytterligare en ny användare.

När ni är inloggade kan ni läsa alla dokument som finns på sidan. Ni kan även posta i 
valda delar av diskussionsforumet. För att komma till forumet trycker ni på 
”Diskussionsforum”.

Glömt lösenordet? Gör inget..
Tryck här och följ instruktionerna

Här loggar ni in
Logga in här

Glömt lösenordet? Gör ingenting..
Tryck här och följ instruktionerna

Till forumet....



Forumet är uppdelat i två delar. En del innehåller enbart information och där skall ni 
inte posta något. Detta gör ni istället i den ”allmäna delen”

En liten brasklapp så är det sagt en gång för alla: 

Använd forumet med förnuft! Inga personliga påhopp. Den som missbrukar detta blir 
ovillkorligen avstängd från sidan.

Nu är det fritt fram att posta:

• kreativa förslag till styrelsen 
• sälja gamla soffan som står och skräpar eller, 
• varför inte försöka få med grannarna på ett större inköp av ex: fönster? Se till 

att utnyttja detta med att handla i grupp. Inte bara med era närmsta grannar.
• Annonsera i ”Köpes” efter någon som vill måla ditt hus nästa gång?

Aktuella gräsklipparscheman och boendelistor hittar ni här. Det finns en ”genväg” 
från hemsidans första sida till dessa (i den orange listen).

Var inte rädda för att ”klicka runt” och utforska sidan. Har ni frågor så använd 
kontaktformuläret på hemsidan.

OBS! Fom nästa samfällighetsmöte så kommer protokollen enbart att 
läggas upp på hemsidan (i forumet ”Protokoll från samfällighetens 
möten”). Är det ändå någon som har önskemål om en papperskopia så 
tala med någon i styrelsen.

Forum som innehåller information 
från styrelsen

Forum där alla boende kan 
kommunicera med varandra



Slutligen, glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet. Då får ni en påminnelse om det 
händer saker på hemsidan direkt till er email. Gå till startsidan genom att trycka på 
”startsidan” och tryck på prenumerera nere till höger.

/ Niclas Karlsson, Hallegårdsvägen 97

Tryck här och följ instruktionerna
för att prenumerera


