Skapa en trädgårdsprofil på Öppna Trädgårdars webbsida

Profilen skapas genom att man först fyller i information om ägaren och sedan om trädgården.

1.

Gå till adressen www.oppnatradgardar.fi
¤ Välj ’Registrera dig’ i gröna
balken uppe till höger

¤ Fyll i ditt namn och din e-post adress. Inom kort får du ett preliminärt lösenord till e-posten
du uppgett. Med lösenordet kan du logga in till portalen

2.
¤ Välj ’LOGGA IN’
¤ Fyll i din e-postadress
samt det preliminära
lösenordet du fått.

3.
¤ Välj ’Redigera trädgårdens
uppgifter’

 Sidan
TRÄDGÅRDSPROFIL
öppnas
¤ EGNA UPPGIFTER: Fyll här i
uppgifter om ägaren (t.ex.
adressen kan vara en annan
än trädgårdens adress)

¤ På den här sidan byter du
också lösenord ’LÖSENORD’
och ’BEKRÄFTA LÖSENORD’
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¤ Kom ihåg att till sist spara
uppgifterna ’SPARA
ANVÄNDARUPPGIFTERNA’

4.
¤ Gå till ’SKAPA EN
TRÄDGÅRDSPROFIL’ uppe till

vänster.
 Sidan
PTRÄDGÅRDSPROFIL/
TRÄDGÅRDENS UPPGIFTER

öppnas
¤ Här fyller du i trädgårdens
uppgifter.
- Postadressen är den adress
till vilken vi skickar t.ex
materialet för Öppna
Trädgårdar, och kan vara en
annan än trädgårdens adress.
Den här adressen syns inte på
webbsidan.
¤ Klicka i den här rutan för
att delta i temadagen
Öppna Trädgårdar.
¤ Fyll sedan i trädgårdens uppgifter; namn, besöksadress, kort presentation, beskrivning och
öppethållningstider.
-

Den korta presentationen är till för att väcka intresse för trädgården
T.ex. Liten radhusträdgård i vilken plantsamlaren har lyckats hitta plats för över 200 olika
perenner.

-

Beskrivningen är en längre text i vilken man närmare kan presentera trädgården
T.ex. Även om trädgården är liten har vi ändå plats för en terrass där man kan sitta och
beundra perennerna.
Jag är speciellt intresserad av olika hostor, av vilka jag har 40 olika sorter, bland dem
några verkliga rariteter.
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5.
¤ Kom ihåg att spara
uppgifterna!
välje ’SPARA OCH FORTSÄTT TILL
NÄSTA SIDA ’
 Sidan
TRÄDGÅRDSPROFIL
öppnas, nu med
namnet på trädgården,
och du kan fortsätta
fylla i uppgifter om
trädgården.
2 Trädgårdens ägare
Här kan du lägga till flera
ägaren om du vill.
Välj ’+ SÄTT TILL EN NY ÄGARE’ nere
till vänster.

3 Klassificering av trädgården
Välj minst en trädgårdstyp och ett servicespråk.
Välj först huvudtypen t.ex. hemträdgård, och sedan
undertyper från den gruppen.
4 Bilder och video
Klicka i ’Ladda upp en bild’ -> du
kan ladda upp en bild från din
dator.
Man bör ha minst två bilder.
Ladda först upp den bild du vil
att syns som huvudbild.
På denna sida kan du även
ladda upp en youtube video:
fyll i webbadressen och spara.
PDF-dokument, t.ex.
parkeringsanvisningar, laddas
upp på samma sätt som
bilderna.
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Välj ’FORTSÄTT TILL NÄSTA SIDA’

5 Trädgårdens synlighet
Välj ’MIN TRÄDGÅRDSPROFIL ÄR
SYNLIG’

Här kan du också välja ifall du
vill att texten översätts till
finska.
Till sist väljer du ’PUBLICERA
TRÄDGÅRDEN’
När den här texten kommer är
profilen färdig.
Vi publicerar profilerna så fort
som möjligt men utanför
högsäsongen runt temadagen
kan det ta några dagar.

4

