For at oprette en åben have, skal man gå til hjemmesiden https://haveselskabet.dk og logge ind.

Tast dit brugernavn og adgangskode og klik den røde knap ”Log ind”.
Dit brugernavn er din mail-adresse. Kan du ikke logge ind, eller får en fejl, kontakt venligst medlemsservice
på medlem@haveselskabet.dk Så de kan hjælpe dig med det.

Efter du er logget ind, gå til profilsiden ”Min Side”. Klik først dit navn i højre hjørne, og så på ”Min Side”.

På ”Min Side” kan du se forskellige links. Du kan også se dit medlemskort.
Herover ser du på skærmbilledet, at der allerede er oprettet en Åben Have på dette login. Den hedder blot
”Åben Have” her.
Hvis vi ønsker at oprette en ny Åben Have, klik da linket ”Opret en ny åben have”. Du ser linket umiddelbart
under selve medlemskortet. En formular kommer frem, hvor du skal udfylde alle de felter, der er
obligatoriske med en * (stjerne).

Der er 3 sider i formularen. Herover er side 1 delvist vist. De vigtigste punkter er som sagt dem med rød
stjerne * som fx Titel, Billedgalleri (med op til 6 billeder), kort beskrivelse osv. Udfyld felterne. Titel og kort
beskrivelse har en begrænsning på antal tegn, så man skal være lidt kreativ her.
For billedgalleriet, skal man klikke på knappen ”Choose File”, først. Du skal have billedet liggende på din
computer, som enten png, gif, jpg eller jpeg filtyper. Det er blot typer på billedfiler. De er ret standard, så
det er ret sikkert du har den rigtige filtype. Billedfilen må maksimalt være på 20 Megabytes. Bemærk, at
serveren ikke roterer billedet automatisk. Du er derfor nødt til at rotere billedet før du lægger det op.
Umiddelbart roterer Windows fx selv billedet når man dobbeltklikker billedet, men det er ikke permanent
desværre.
Sådan roterer du billedet nemmest i Windows 10. Find billedet i den mappe du har gemt det. Vælg billedet
ved at venstreklikke en enkelt gang på det. I menubjælken i vinduet for mappen, vil du kunne se et
menupunkt som hedder ”Billedværktøjer”. Klik på Billedværktøjer og der kommer nogle knapper frem, hvor
du kan vælge at rotere billedet. Se skærmbilledet herunder.

Når dit billede er klar, vælg filen på computeren, du vil få en boks frem på skærmen, hvor du kan søge efter
filen på din computer og vælge den. Når du har valgt filen, klik på knappen ”Åbn”.

Det er vigtigt, efter billedet er valgt at uploade det til serveren. Klik derfor på linket ”Upload billede”.

Med hensyn til den korte beskrivelse, er det en god idé at være kreativ, da man kun har cirka 120 tegn at
gøre godt med. Den korte beskrivelse, er den tekst man får med i hæftet Åbne Haver. Undlad at skrive
adresse og kontaktinfo her, da man kan skrive det senere i formularen.
En mere uddybende beskrivelse kan man så skrive i tekstboksen derunder, som dog kun vil vises på
hjemmesiden.
Når du har udfyldt punkterne på formularens side 1, klik da på den røde knap ”Næste side” nederst.

På side 2, vil du kunne sætte datoer ind for din åbne have. Herunder kan du se et skærmbillede.

Du vælger åbningstiderne i en lille kalender, ved at klikke i datofeltet. Vælg også klokkeslæt for
starttidspunkt og sluttidspunkt for hver dato. Dette er obligatorisk.
Du kan tilføje flere datoer, ved at klikke linket under datoboksen ”Tilføj endnu en dato”. Et sæt nye bokse
dukker op. Gentag indtastning af datoer, for hver enkelt dato du ønsker. Man kan ikke vælge en datorække,
så det er en-dato-ad-gangen princippet.
Når du har tilføjet de datoer du ønsker, klik så den røde knap ”Næste side”.

Side 3 i formularen er hvor du indtaster dine kontaktoplysninger, så folk kan se din adresse, mail og
telefonnummer hvis det ønskes. Som et minimum er adresse og mail-adresse obligatorisk.

De sidste ting på side 3 ser du herunder. Sæt hak ved om du er med i Havefestivalen eller ikke. Du kan også
eventuelt tage stilling til, om vi må bruge dine billeder i hæftet Åbne Haver. Vi bruger ikke alle billeder, men
udvælger nogle, som er i god opløsning, og som vi synes kan bruges til hæftet.

Har du brug for at gå tilbage i formularen, til de forgangne sider, kan du altid klikke dig tilbage via knappen
”Forrige side”.
Til sidst klik knappen ”Gem”. Så vil din åbne have ligge på vores hjemmeside under Åbne Haver. Haverne
sorteres efter postnummer og ikke kreds.

