
Lägg in Media 
Oavsett om du vill göra ett evenemang eller ett inlägg är det smart att börja med att lägga in 
den media du vill använda först! 

Vill du lägga in en bild använder du formaten JPG eller PNG. Bildstorleken ska vara ca 1500-
2000 px breda och inte överstiga 2 Mb (2000 kB).  

Länkade dokument ska läggas in med formatet PDF (använd aldrig word.doc). Glöm inte att 
gå till länkinställningarna redigera och kryssa för rutan ”öppna i eget fönster” när du sedan 
lägger in länken! Här kan du också döpa om länken till valfri text t ex ”klicka här”. 

 

”Dra och släpp” eller ”välj filer” med din nya media till mediagalleriet: 

 

 



Skapa eller redigera ett evenemang 
Ett evenemang försvinner ur kalendern på webbplatsen så snart de har varit!  
Gå till Adminpanelen/Evenemang/Evenemang:  

 

Välj om du vill Skapa ett nytt eller redigera/kopiera ett befintligt evenemang - dubbelklicka 
på  
evenemanget. Skriv, skapa och lägg in media! 
Ange tid uppe till höger och plats: namn, stad, land nedanför evenemanget eller kryssa i 
rutan saknar plats. Välj evenemangkategori och glöm inte att spara/uppdatera innan du 
stänger! 

 
 
 



Evenemangen sorteras efter Kategorier som sållar fram till vem de riktar sig med ett ID-
nummer. ID-numret genereras automatiskt när man skapar nya kategorier. 
Rudbeckia har följande Kategorier: 
6 – ”Öppet” vänder sig till allmänheten,  
7 – ”Medlem” vänder sig till medlemmarna,  
8 – ”Styrelsen” vänder sig till styrelsen,  
9 – ”Mingel” Fredagsmingel.   
Fredagsutgångarna är ett återkommande Evenemang som både kan redigeras i 
Återkommande evenemang om man t ex vill ändra dag för alla kommande eller kan 
redigeras enskilt när man vet plats för kommande evenemang. 
 
Kategori 6 – som vänder sig till allmänheten syns längst till vänster i webbplatsens sidfot 
och högst upp till höger på förstasidan. 
Under Medlemmar/På gång – finns en ruta för varje evenemangkategori! 
 

 
 
 
Platser sparas i kalendern för att kunna upprepas och kan redigeras under Platser. 
Tider sparas i kalendern för att kunna upprepas och kan redigeras under Tider.  
Gamla evenemang kan du hitta i blogg arkivet: http://rudbeckiakollektivhus.se/events/ 
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Skapa eller redigera ett inlägg. 
Gå till Adminpanelen/Inlägg/Alla inlägg: 

 

Välj om du vill Skapa ett nytt eller redigera/kopiera ett befintligt inlägg - dubbelklicka på 
inlägget. Skriv, skapa och lägg in media! 

 

Inläggen finns alltid kvar och sorteras efter Kategorier som man kan sålla fram. Rudbeckia 
har följande kategorier: medlemsifo, pagang, styrelsen, ovrigt 
Skapa nya kategorier under Kategorier!! 
Inläggen läggs i tidsordning i medlemsbloggen ”För medlemmar”. Du kan också gå via 
högerspalten i ”På gång” för att hitta blogg-kategorierna som används.  
 
Etiketter använder vi inte. 


