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Varning
Det är inte säkert att din webbläsare visar senaste versionen av sidan du besöker. Webbläsarna
spara kopior på sidorna som du besökt i datorns minne, nästa gång du besöker samma sida så 
visas sidan som sparats i datorns minne. Om sidan blivit uppdaterad sedan ditt senaste besök 
så kan det vara gammal information som du ser. Ta därför alltid som vana att klicka på 
uppdateringsknappen när du visar en sida som du tidigare besökt. Detta gäller för alla sidor du 
besöker och även för våra pdf-filer.

Så här ser uppdateringsknappen ut: När du klickar på den så hämtas senaste versionen av 
sidan.
Den finns överst till vänster i din webbläsare, bredvid navigerings pilarna

Allmänt
Hemsidan är framtagen med programmet WordPress och för att hålla ner kostnaderna har vi 
bara använt de delar som är gratis. Om du vill veta mer så kontaktar du oss via e-post och 
anger där ditt ärende.

Vi har valt att använda pdf-filer där vi kan, detta har vi gjort därför att många medlemmar kan 
skapa pdf-filer. Man behöver inte kunna något om att göra hemsidor för att kunna uppdatera 
pdf-filerna och därmed ha en uppdaterad hemsida. Nackdelen blir att hemsidan ser likadan ut 
även efter att den är uppdaterad. Klicka på menyn ”Uppdaterades” för att se vad som nyligen 
blivit uppdaterat.

Vår hemsida fungerar bäst på skärmar som är minst 10”. Bärbara datorer, stationära datorer 
och paddor brukar inte vara något problem, mobiltelefoner fungerar men det är betydligt svårare
att navigera på dessa.



Mer om hemsidan 2021-10-04.docx                                                                                         BT 2 / 4

Menyerna
Menyraden finns överst på sidan.

Håll muspekaren över menytexten, om det visas en lista med fler val, så klickar du på ett av 
valen. Om det inte visas någon lista så klickar du bara. I båda fallen visas en ny sida eller en 
pdf-fil. Menytexterna med en pil till höger har flera val.
För att komma tillbaka till startsidan så klickar du på menytexten ”Hem”, detta kan du göra var 
du än befinner dig på hemsidan.

Visning av pdf-filer
Visning av pdf-filer görs normalt i en egen flik i webbläsaren. När du läst klart så stänger du 
fliken som visar pdf-filen, klicka på x i den fliken. Se upp så det är fliken som visar pdf-filen och 
inte fliken som visar hemsidan som du stänger.

Se upp om du öppnar länkar som finns inuti en pdf-fil, länken öppnas under samma flik som den
där pdf-filen visades. För att komma tillbaka till pdf-filen så klickar du på den vänstra 
navigeringspilen. 

Innehåll
Det är alltid mest intressant att själv leta fram vad som finns på en hemsida. Det är inte säkert 
att det du söker finns på vår hemsida, kontakta då oss, vi kanske tycker det är så intressant att 
vi lägger till det.

Innehållsförteckning tidigare utgivna tidningar
Detta är en riktig guldgruva, här hittar du en förteckning över innehållet i alla 
medlemstidningarna som föreningen givit ut.
Du hittar den under menyn ”Bokhyllan” och sedan ”Trehäradsbygden”. När du öppnat 
innehållsförteckningen så kan du använda din webbläsares sökfunktion, se startsidan och 
knappen ”Lite om PDF-filer” för att lära dig hur du söker. 

 Så här ser den tomma sökrutan ut.

 Vi får 52 träffar, 1 anger vilken träff vi tittar på, bläddra 
 mellan träffarna med pilarna. Stäng med X.

 ”Eslöv” ger träffar på Reslöv, Eslöv, Brönneslöv

 Vi ändrar sökningen till ” Eslöv”, ett mellanslag före Eslöv vi 
får då 28 träffar.

 Vi får nu bara träffar på Eslöv, men skulle det stå -Eslöv så missar vi dessa. 

Innehållsförteckningen är tillgänglig för alla som besöker hemsidan, men för att komma åt 
aktuell tidning så måste man vara medlem.
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Sökning i databaser och register
Generellt gäller följande när man söker i databaser och register:

skriv så lite som möjligt
prova olika stavningar
får du för många träffar, lägg till mer sökinformation och sök igen
fortsätt på detta sätt tills du bara får de träffar du vill ha

Med för mycket sökinformation missar du massor av träffar.

Ett exempel från Arkiv Digitals register över befolkningen i Sverige BiS
Vi tror oss veta Anna Persdotter, 1857-02-15 född i Västra Sallerup
Sökning Träffar Kommentar
Anna Persdotter 116 797 För lite sökinformation
Anna Persdotter, Malmöhus 7 414 För lite sökinformation
Anna Persdotter, 1857-02-15, Malmöhus 8 För mycket sökinformation, man missar 

henne som barn
Anna, 1857-02-15, Malmöhus 18 Lagom sökinformation, man får med henne

som barn. Vi får dessutom två födelseorter,
både Eslöf och Västra Sallerup, båda är i 
detta fall rätt eftersom Eslöf då tillhörde 
Västra Sallerup. Vi får också alla 
efternamn.

Anna, 1857-02-15, Västra Sallerup, Malmöhus 9 För mycket information, vi missar de 
ställen där födelseorten anges som Eslöf

Anna, 1857-02-15 257 Inte ens i hela Sverige får vi så många 
träffar att  de inte går att kolla

Det är inte helt enkelt att söka i register, man måste ha fantasi.
I vårt exempel kan Persdotter ibland vara stavat Pehrsdotter eller Pärsdotter, men eftersom vi 
tagit bort efternamnet i den markerade sökningen, så får vi med alla stavningsvarianter på 
efternamnet och alla efternamn. 
Tänk så här, det kan inte finnas hur många som helst som är födda den aktuella datumet i 
Malmöhus län, inte ens i hela Sverige.
Även förnamnet kan ha olika stavning, vi kunde skrivit förnamnet som ”An*” eller ”A*”, men i vårt
fall får vi i båda fallen 18 träffar.

Kontakta oss
Om du använder de kontaktformulär som finns på vår hemsida, så skickas e-posten direkt till 
den som är ansvarig för hanteringen och förhoppningsvis får du ett snabbare svar. Har du inte 
e-post så kan du givetvis även kontakta oss brevledes, adressen hittar du längst ner på alla 
våra sidor.

Medlemssidor
 Grundtanken med medlemssidorna är att medlemmarna skall få tillgång till mer material, man 
skall få något för sitt medlemskap.
Du måste själv aktivt ansöka om inloggningsuppgifter till medlemssidorna, detta gör du enklast 
via vår hemsida, men det går även bra med ett brev.
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För att komma in på medlemssidorna så måste man ha inloggningsuppgifter. Normalt använder 
vi din e-postadress som användarnamn och lösenordet får du av oss. Gå in på hemsidan och 
klicka på ”Till medlemssidorna” från startsida, så står där hur du skall göra för att få dina 
inloggningsuppgifter. Normalt använder huvudmedlem och familjemedlem samma inloggning, 
familjemedlemmen kan få sin egen inloggning om vi får en unik e-post adress för 
familjemedlemmen.

OBS! Lämna aldrig ut dina inloggningsuppgifter till någon annan. Får inte föreningen in 
medlemsavgifter så kan vi inte driva någon verksamhet. 

Medlemsnummer
Vi har nyligen infört medlemsnummer, det har vi gjort för att kunna skilja medlemmar med 
samma namn. E-post, adress, telefonnummer kan ändras så vi behöver det unika 
medlemsnumret. Använd alltid medlemsnumret i dina kontakter med oss. Du hittar ditt 
medlemsnummer på baksidan av senaste numret av Trehäradsbygden.
Medlemsnumret består av 5 siffror

Första siffran = 1 = Huvudmedlem
 = 2 = Familjemedlem

De andra 4 siffrorna är lika för huvudmedlem och familjemedlem.
Endast huvudmedlemmens medlemsnummer finns på tidningens baksida.

Ideellt arbete
Allt arbete i föreningen sker på ideell bas, det kan därför ta tid innan du får svar på dina frågor, 
vi försöker dock svara så snabbt vi kan.
Du får hemskt gärna hjälpa till med arbetet i föreningen, skicka bara ett mejl till oss, så 
kontaktar vi dig.
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