
 

1 

12-12-2014/BFR 

Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst 

Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. 

Visning 1: 

Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 

 

Der er 6 menupunkter vist med hver sin farvede pil og en knap til søgning på hjemmesiden ( ). 

Ved siden af menupunktet BESTYRELSEN er der en lille pil. Når der klikkes på BESTYRELSEN, vises 3 underpunkter:  

GENERALFORSAMLING, VEDTÆGTER og KORT OVER OMRÅDET.  

 

Når der klikkes på et af menupunkterne vises indholdet. Til venstre er der en spalte med muligheder. Af pladshensyn 

er billedet drejet 
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Visning 2: 

Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 

 

Klik på de 3 streger ved den orange pil til højre. Så ses følgende billede 

 

De 6 menupunkter, der ses i visning 1, genfindes her ved de 6 pile. Søgeknappen findes ved siden af de 3 streger. 

De 3 underpunkter ved bestyrelsen ses som 3 valgmuligheder, der er rykket lidt til højre for overskriften og vist med 

3 krøllede pile.  

Et klik på et menupunkt viser indholdet. Ønskes indholdet under et andet menupunkt, skal skærmen rulles op, så 

linjen angivet ved Grundejerforeningen Bækkelundsvej Øst er synlig, og der klikkes igen på de 3 streger i forrige 

billede. 

Når skærmen med indholdet fra et menupunkt rulles helt i bund, kommer der nye navigationsmuligheder for 

hjemmesiden. Det er faktisk venstrespalten fra visning 1, der kommer til syne – se ovenfor. 
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Orientering om de enkelte menupunkter 
Bestyrelsen sørger for vedligeholdelsen af de 4 første og det 6. menupunkt. Det 5. menupunkt INDLÆG kan som 

udgangspunkt bruges af alle. 

1. FORSIDEN 

o Her fortælles kort om foreningen 

2. INFO FRA BESTYRELSEN   

o Informationer fra bestyrelsen ligger fortløbende i én tekst  

o Seneste information ligger foroven i teksten 

o Informationer kan være 

� Referater fra bestyrelsesmøder 

� Indkaldelse til generalforsamling/fest – annoncering overordnet 

� Anden information til beboere i grundejerforeningen 

3. BESTYRELSEN 

o Generalforsamlinger 

� Indkaldelser med dagsorden 

� Beretning 

� Referat 

o Vedtægter 

� Grundejerforeningens vedtægter 

o Kort over området  

� Se vejen på KRAK 

� Se også  KRAKs “street view” man kommer tæt på 

� Se vejen på Google Maps  

� Se Aarhus Kommunes Grundkort 

4. VEJEN OG OMRÅDET 

o Diverse artikler 

� Lige nu ligger artiklerne fortløbende i én tekst. 

5. INDLÆG 

o Her kan alle skrive indlæg/kommentarer til forskellige emner.  

o Der er lige nu 3 overordnede emner 

� Indlæg om vejen  

� Indlæg om byggeriet på hospitalsområdet 

� Indlæg om andet 

o De 3 emner er listet efter hinanden 

o Vejledning i at skrive et indlæg ses nedenfor 

6. GALLERI 

o Billedgalleri inddelt i forskellige temaer 

o Billeder sendes til Lone Lings (LONE@LINGS.DK) med et tema og gerne en lille tekst. 

o Lone lægger billederne på hjemmesiden og sikrer derved, at formatet på billederne bliver ensartet 

I venstrespalten findes menupunktet NYE INDLÆG. Her kan et af de overordnede emner vælges direkte. I 

menupunktet NYE KOMMENTARER ses oplysning om seneste kommentar og tilhørende indlæg. 

 

ARKIVER, KATEGORIER og META er punkter i venstrespalten, der kun bruges af webredaktører af hjemmesiden. 
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Orientering om og vejledning i at oprette et indlæg 
Der er som tidligere omtalt 3 overordnede emner under INDLÆG. De overordnede emner er KOMMENTARER OM 

VEJEN, KOMMENTARER OM BYGGERIET PÅ HOSPITALSOMRÅDET OG KOMMENTARER OM ANDET. 

Indlæggenes hierarki 

• Alle indlæg under et overordnet emne er sideordnede 

• Der kan altså ikke laves tråde, der følger bestemte indlæg 

• Ethvert indlæg får tilknyttet det tidspunkt, hvor indlægget oprettes 

• Indlæg ligger fortløbende under hinanden, således at det senest oprettede indlæg ligger foroven 

Indgang til et overordnet emne 

Et overordnet emne kan som udgangspunkt nås på to måder som vist her 

• Klik på menupunktet INDLÆG  
• Klik på en af overskrifterne på det overordnede emne – 

vises med grøn skrift 
 

 

• Kig i venstrespalten under NYE INDLÆG 
• Klik på en af overskrifterne på det 

overordnede emne – vises med grøn 
skrift 

 

Opret et indlæg for første gang under et overordnet emne 

Når der er klikket på fx INDLÆG OM VEJEN ses følgende billede øverst på siden.  Markøren er holdt over taleboblen  

( ), så den bliver grøn og hjælpetekst fremkommer.

 

Alternativt til ”SKRIV EN KOMMENTAR” kan der stå ”  ”, hvor xx angiver antallet af indlæg til xx

emnet.  

Klik på den lille taleboble ( ), der bevirker, at der springes ned på siden, hvor indlægget skal skrives. 
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• Indlægget skal kende både navn og mailadresse 
• Navnet offentliggøres, så læsere af 

hjemmesiden kan se, hvem der har skrevet 
indlægget 

• Mailadressen offentliggøres ikke, men systemet 
kender den 

• Websted skal ikke udfyldes 
• I feltet under kommentar skriver man sit 

indlæg.  
• Der kan ikke indsættes billeder 
• Når indlægget skal sendes, skal der klikkes på 

det grønne felt 

   
• Det grønne felt svarer til ”Send” eller ”Submit”, 

som man kan se i andre systemer 

 

Når der er klikket på den grønne knap med SKRIV KOMMENTAR, kommer følgende billede 

 

• Man ser, hvem der har oprettet indlægget.  
• Tidspunktet for oprettelsen er vist.  
• Bemærkningen ”Din kommentar afventer 

godkendelse” er en teknisk del af systemet. 
Efter et stykke tid har systemet godkendt 
indlægget, og bemærkningen fjernes. Når 
det sker, vil teksten ”0 TANKER…” ændres til 
”1 TANKER…”, eller hvis der havde været 
flere, så til det antal der var plus 1. 

• Når der ligger indlæg, vil et klik på  
hente kommentarfeltet frem, hvor der 
skrives indlæg. Indlægget vil i denne udgave 
af hjemmesiden dog ikke blive vist som 
under-tråd til indlægget, hvor det blev 
oprettet, men bliver indpasset i den 
tidsmæssige sortering af indlæg. 

 
 

Opret indlæg for anden eller senere gang under et emne 

Det er samme opskrift som ovenfor, bortset fra at navn og mailadresse er kendt af systemet, som har 

forhåndsudfyldt disse felter. 

 


