Bästa medlemmar i Omtanken!
Vi kommer nu att lansera en ny hemsida i vår förening. Sidan hittar ni om ni skriver:
www.omtanken.info i er webbläsare. Hemsidan består av 6 sidor med undersidor i vilka ni hittar
sådant som är användbart som boende i föreningen.
Sida 1: ”HEM” innehåller en kort presentation av vår förening med kartor var vi finns.
Sida 2: ”SERVICE” innehåller information om vilken service vi har och vart ni ska vända er när ni
behöver hjälp.
Sida 3: ”NYHETSBREV” där ni hittar nyheter och även äldre nyheter i en underflik.
Sida 4: ”STYRELSE” där hittar ni en presentation av styrelsen samt en undersida som endast är
tillgänglig för styrelsen.
Sida 5: ”KONTAKT” Här hittar ni en avvändbar kontaktsida via mail. Har ni synpunkter eller frågor
till styrelsen så skicka ett meddelande så svarar vi så snart vi kan.
Sida 6: ”MEDLEMMAR” Här är samtliga medlemmars sida som innehåller information som inte ska
ligga öppet men tillhör samtliga medlemmar. Denna sida kräver att ni loggar in med användarnamn
och lösenord som ni erhåller i ett separat brev.
Efter att ni loggat in en gång kommer de flesta webbläsare ihåg vilken inloggning ni hade. Detta
gör att om ni loggar in på en främmande dator så ber vi er rensa inloggningshistoriken i den
webbläsaren.
Hemsidan kommer varje vecka att ses över och ny information läggs in fortlöpande så vi ber er att
då och då titta in och se om det är några nyheter. Vi kommer fortsättningsvis att fortsätta sätta upp
lappar i trapphusen och även under en övergångsperiod skicka ut nyhetsbladet OMTANKEN till
samtliga. Vi kommer att följa upp hur ni använder hemsidan och anpassa den efter era önskemål.
Vi från styrelsen önskar er mycket nöje med nya hemsidan och hoppas ni finner den
användbar.
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