
Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Formulär för att registrera sig

Registrera Logga in

Registrera dig som medlem i ABFs community

Förnamn

 

Efternamn

 

E-postadress (används vid inloggning)

 

Lösenord

 

Bekräfta lösenord

 

Lösenordet måste vara minst x tecken långt och innehålla….

Det är gratis att bli medlem i ABFs community. För att registrera dig måste du 
fylla i formuläret nedan. 

Registrera mig

Jag har läst och accepterar härmed ABFs 
communitys användaravtal.

Läs användaravtalet

Redaktionell text

Krav på lösenordet?

 

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

 

Bekräfta personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Går du en studiecirkel eller kurs hos ABF? Ange ditt personnummer så kan du se 
vilka kurser du är registrerad på och komma åt din medleminformation samt dela 
information med andra i gruppen. 

*

*

*

*

*

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Redaktionell text
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Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Ett aktiveringsmeddelande är skickat till din e-postadress

För att aktivera ditt konto och logga in måste du följa anvisningarna i det 
aktiveringsmeddelande som skickats till den e-postadress du angav när du registrerade dig. 

Redaktionell text

Registrera Logga in

Bekräftelsesida
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Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Ditt medlemskap är nu registrerat!

Välkommen som medlem i communityt. Logga in nedan för komma 
till din personliga sida och delta i communityaktiviteterna.

E-post

 

Lösenord

 

Logga in

Logga in mig automatiskt vid 
nästa besök

Redaktionell text

Registrera Logga in

Konto skapat – logga in
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Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Redigera profil för cirkelledare och cirkeldeltagare

Redigera min profil

Förnamn

 

Efternamn

 

E-postadress (används vid inloggning)

e@post.se

Nytt lösenord

 

Bekräfta lösenord

 

Personnummer 
193405050505

 

c/o-adress

* *

 

Gatuadress

 

Postnummer Postort

 

Telefonnummer dagtid

 

För att ändra dina uppgifter måste du ange ditt nuvarande lösenord.

Nuvarande lösenord

 Lås upp

Ladda upp profilbild

 Bläddra

Kunskap och intressen

 

SparaAvbryt 

 
 
Min sida

Endast för cirkelledare

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

*

* *

*

Ta bort profil

Presentation

Alla

Visa e-post för:

-alla

-Vänner och medlemmar i 

grupper jag är med i

-Endast vänner

-Ingen

Alla

Visa telefonnummer för: -alla

-Vänner och medlemmar i 

grupper jag är med i

-Endast vänner

-Ingen

Från Gustav

Byt lösenord

Mobiltelefon

 

*

Alla

Visa mobiltelefon för: -alla

-Vänner och medlemmar i 

grupper jag är med i

-Endast vänner

-Ingen

Infotext

Lorem ipsum onsectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum.

Administratör ska kunna 

ange infotext för olika roller.

Skriv ord du vill bli hittad med via sökmotor och taggmoln i 
communityt. Separera med kommatecken.
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Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Redigera min profil
För att ändra dina uppgifter måste du ange ditt nuvarande lösenord.

Nuvarande lösenord

 Lås upp

Ladda upp profilbild

 Bläddra

 

Skriv ord du vill bli hittad med via sökmotor och taggmoln i 
communityt. Separera med kommatecken.

SparaAvbryt 

Kunskap och intressen (syns endast för anställda, 
cirkelledare och förtroendevalda)

Redigera profil för anställd

 
 
Min sida

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Presentation

E-postadress (används vid inloggning)
epost@abf.se

Nytt lösenord

 

Bekräfta lösenord

 Uppgifter från AD:t

Förnamn

 

Efternamn 

 

Initial

 

Telefon Hem

 
Telefon arbete

 

Telefon Mobil

 

Fax

 

Gatuadress

 

Boxadress

 

Ort

 

Region

 

Postnummer

 

Land 

 

Befattning

 

Byt lösenord

Infotext

Lorem ipsum onsectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum.

Administratör ska kunna 

ange infotext för olika roller.

5



Inloggning i communityt

ABFs community

Abf.se Community Intranät

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start  

 
Min sida  

 
Hjälp

Redigera min profil

Förnamn

 

Efternamn

 

E-postadress (används vid inloggning)

e@post.se

Nytt lösenord

 

Bekräfta lösenord

 

*

*

För att ändra dina uppgifter måste du ange ditt nuvarande lösenord.

Nuvarande lösenord

 Lås upp

Ladda upp profilbild

 Bläddra

SparaAvbryt 

 
 
Min sida

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Redigera profil för övriga

 

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

 

Bekräfta personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Går du en studiecirkel eller kurs hos ABF? 
Ange ditt personnummer så kan du se vilka 
kurser du är registrerad på och komma åt din 
medleminformation samt dela information med 
andra i gruppen. 

Ta bort profil

Presentation

Alla

Visa e-post för: -alla

-Vänner och medlemmar i 

grupper jag är med i

-Endast vänner

-Ingen
Byt lösenord

Infotext

Lorem ipsum onsectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum.

Administratör ska kunna 

ange infotext för olika roller.

Öppnar dialog för att lämna 

communityt och ta bort 

profilsidan.
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