Enklare att spara inlägg som pdffiler samt skriva ut inlägg
Nu är det enklare för dig som vill skriva ut inlägg som pdf och spara på sin egen
disk eller skriva ut på papper. För varje inlägg finns nu en pdf-ikon och en
skrivar-ikon för varje inlägg, se exemplet nedan.

Den röda ringen visar var de nya ikonerna finns.
Du genererar en pdf-fil av inlägget genom att att klicka på pdf-ikonen (den
vänstra ikonen). Denna fil kan du sedan spara eller skriva ut precis som vilken
annan pdf-fil som helst på nätet.
Om du klickar på ikonen som ser ut som en liten skrivare (den högra ikonen) så
genereras en webbsida som är mer lämpad för att skriva ut (dock utan att
generera en pdf-fil). Denna sida kan du sedan skriva ut i din webbläsare.

Sociala medier
Haninge.org finns nu representerad både på Facebook och Twitter, vilket gör det
enkelt för dig att se om det finns nya artiklar och inlägg. Använd rutorna i menyn
till höger för att gilla oss på Facebook och följa oss på Twitter. Alla nya inlägg
som skrivs här annonseras på Facebook och Twitter men du behöver klicka dig
tillbaks till bloggen för att sedan kunna läsa hela inlägget.
Kom ihåg att du kan alltid dela inlägg på Facebook, Twitter, Google+ och andra
nätverk genom de knappar som finns under varje inlägg. För att komma till ett
inläggs sida så klickar du bara på dess titel. Det är även där du kan skriva
kommentarer direkt på bloggen om du vill.

Följ oss på Twitter och håll dig
uppdaterad
haninge.org finns nu också på Twitter så att det blir ännu enklare att hålla reda
på när det dyker upp nya saker på bloggen. Det kan även dyka upp ett och annat
tips om intressanta saker som inte finns här på bloggen så följ oss om du kan.
Länken till Twitter finns längst ned på sidan under “Följ oss på Twitter”.

Få en lista på alla inlägg
Genom att klicka på “Alla inlägg” i menyn så kan du nu se en alfabetiskt sorterad
lista på alla inlägg på haninge.org. Klicka sedan på titeln på det inlägg du vill läsa
så kommer du direkt till det inläggets sida.

Parkskolan, snart bara ett minne
Parkskolan i Västerhaninge, som numer inhyser förskolan Karusellen kommer att
rivas för att ge plats åt en ny skola som framför allt skall ersätta den gamla
Nytorpsskolan/Åbyskolan som också skall rivas. Förr i tiden var den svart men
nuförtiden är den målad i trevlig gul färg.

Nytt utseende på sajten
Nu ser haninge.org lite annorlunda ut och en liten tid kommer inte allt innehåll
att finnas tillgängligt. Men inget att oroa sig över, allt och mycket mer kommer
att finnas här snart.

