
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

Kort handledning för hemsidan



Menyrad med olika 
flikar

De tre kommande 
aktiviteterna rullar 

fram. Klick för mer info.

Widget
(Litet fönster som 

ständigt kan 
uppdateras. Kan även 

innehålla fast text)

Widget med 
aktivitetskalender. 

Klicka på datum med 
avvikande färg för mer 

information

Widget med 
aktivitetslista (5 st. kan 
ändras). Klicka på för 

mer information

Inlägg (med eller utan 
bild) presenteras med 
kort text. Presenteras i 

kronologisk ordning 
Klicka för mer info.

Första sidan (Hem)



Inlägg (med eller utan 
bild) presenteras med 
kort text. Presenteras i 

kronologisk ordning 
Klicka för att se 

tidigare/senare inlägg

Första sidan 
(Sidfot, information 
som upprepas på 
varje sida)

Sidkarta
Klicka på den sida du 

vill gå till.

Länkar
Upplagda av Riks.



Sidan – Om oss.

Sökruta

Widget med senaste 
inläggen.

Widget med senaste 
kommentarer. Alla kan 
lägga till kommentarer 

till inlägg.

Widget - arkiv . 

Widget - kategorier.
När ett inlägg läggs upp 

anges kategorier 

Widget - etiketter.
När ett inlägg läggs upp 
kan man ange etiktter



Sidan - Aktiviteter.

Aktiviteter läggs upp som 
inlägg men specificeras som 
aktivitet. Därför ligger den 
senaste upplagda aktiviteten 
överst.

Widget som listar 
aktiviteter för varje 

månad.



Sidan - Länkar tips.
Tips är undermeny. 
Klicka för att få upp 
innehållet.

Sökruta

Widget med senaste 
inläggen.

Widget med senaste 
kommentarer. Alla kan 
lägga till kommentarer 

till inlägg.

Widget - arkiv . 

Widget - kategorier.
När ett inlägg läggs upp 

anges kategorier 



Sidan – Galleri

De senast tre upplagda 
gallerierna presenteras 
på sidan

Widget – Kategori
Klicka på pilen till höger 

och välj ”Bilder 
medlemmar” för att se 
flera inlägg i ´Galleriet

Tre senast inläggen i 
Galleriet

1. Klicka på bilden för 
att se alla bilder

2. Bilderna 
presentera, se 
nästa sida.



Sida – Galleri
Inlägg upplagt som 
galleri presenteras på 
detta sätt.

Widget - Sök

Widget - Kategori

Widget - Kategori

1. Klicka på den bild 
du vill se i större 
format.

2. Klicka en gång till 
om du vill se den i 
full format.


