
Min sida - startsidan
Anställd tittar på sin egen sida

Namn 

och info 

hämtas.

Man ska själv kunna 

välja vilka länkar som 

visas här. Val från en 

lista med förslag 

(tryckeriet-Hjälp), 

plus kunna lägga till 

egna länkar. Admin 

ska kunna välja vilka 

man får välja mellan, 

beroende på om man 

är anställd eller 

cirkelledare t.ex. Man 

ska själv kunna välja 

ordning på länkarna.

Genväg till dokument

Extern länk

Länk till artikel på abf.se

ABF FyrBoDal

Integrationsprojektet

Vi som gillar pärlarbeten

tryckeriet, 
TS/Citrix
Folkbildningsnätet
Webmail
abf-play, 
admin portal
Hjälp

Mina snabblänkar

Lägg till/ta bort länk

Mina grupper

Mina genvägar

Mina bilder

Se alla bilder

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum

 
 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

IntranätInloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

 
 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för en anställd på ABF, om någon annan tittar på sidan visas inte allt 
detta. 

Min startsida Min blogg Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Mina grupper Mina vänner

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad jobbar du med? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

ABF FyrBoDal  |  Lysekil
Verksamhetsansvarig musik och konsthantverk

Visa:

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

Redigera min profil

Lisa.norman@abf.se

0735-177711

Senast inloggad: Idag

Jag är verksamhetsansvarig för musik 
och konsthantverk på ABF i Lysekil. 
Kontaktperson för D.I.Y.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Kunskap och intressen

musik   konsthantverk  
tvärflöjt

Se alla vänner

Marcus Westerman
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Min sida - startsidan
Cirkelledare tittar på sin egen sida

Spanska för resan 5374

Min startsida Min blogg Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Redigera min profil

Lisa.norman@abf.se

0735-177711

Mina grupper Mina vänner

Jag kan själv 

välja att visa 

eller inte, eller 

bara för de i 

mina cirklar

Mina cirklar
Hämtas från Gustav. Vissa 

cirklar har grupper kopplade 

till sig.

Italienska termin 2 118433
Skapa grupp

Endast cirkelledaren kan 

skapa en grupp för cirkeln.

Spanska för nybörjare 4202

Senast inloggad: Idag

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

InfobankInloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Jag leder cirklar i spanska och 
italienska, även spansk matlagning.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad jobbar du med? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Mina dokument

Genväg till dokument

Extern länk

Länk till artikel på abf.se

Mina snabblänkar

Lägg till/ta bort länk

Mina genvägar

Mina bilder

Se alla bilder
Marcus Westerman

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för en cirkelledare på ABF, om någon annan tittar på sidan visas inte allt 
detta. 

ABF FyrBoDal  |  Lysekil
Cirkelledare

Kunskap och intressen

Spanska   italienska  mat   
tango

Cirkelledare i FyrBoDal

Bästa tapasrecepten

Mina grupper

Visa:

Se alla vänner

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37
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Min sida - startsidan
Cirkeldeltagare tittar på sin egen sida

Italienska termin 2

Mina cirklar

Hämtas från Gustav. 

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum

 
 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Mina bilder

Se alla bilder

 
 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för en cirkeldeltagare hos ABF FyrBoDal. Om någon annan 
tittar på sidan visas inte allt detta. 

Min startsida Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Mina grupper Mina vänner

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad lär du dig just nu? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

ABF FyrBoDal  |  Lysekil
Deltar i kurs/studiecirkel

Visa:

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

Redigera min profil

Senast inloggad: Idag

Har precis börjat andra terminen i 
italienska här på ABF. Tidigare har jag 
gått kurser i keramik och teckning. 
Gift, två barn, jobbar som 
undersköterska. Planerar att åka till 
Sicilien i sommar och ser hur långt 
italienskan räcker.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Se alla vänner

Marcus Westerman

Bästa restipsen Italien

Italiensk shopping i Lysekil

Mina grupper
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Min sida - startsidan
Förtroendevald tittar på sin egen sida

Italienska termin 2

Min startsida Min blogg Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Redigera min profil

Lisa.norman@abf.se

0735-177711

Mina grupper Mina vänner

Mina cirklar
Hämtas från Gustav. Vissa 

cirklar har grupper kopplade 

till sig.

Senast inloggad: Idag

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum  

 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar 

 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

InfobankInloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Jag är kassör i ABF FYrBoDals 
styrelse. Annars jobbar jag som 
studieorganisatör på IF Metall i 
Uddevalla. På torsdagskvällarna lär jag 
mig italienska på ABF.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad jobbar du med? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Mina dokument

Genväg till dokument

Extern länk

Länk till artikel på abf.se

Mina snabblänkar

Lägg till/ta bort länk

Mina genvägar

Mina bilder

Se alla bilder

Marcus Westerman

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för en förtroendevald kassör på ABF FyrBoDal som samtidigt privat deltar 
i en cirkel i italienska på ABF. Om någon annan tittar på sidan visas inte allt detta. 

ABF FyrBoDal  |  Lysekil
Förtroendevald
Deltar i kurs/Studiecirkel

Styrelsen ABF FyrBoDal

Vi som är kassörer hos ABF

Mina grupper

Visa:

Se alla vänner

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

Fackliga studier i västsverige

Kunskap och intressen

italienska  styrelsearbete
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Min sida - startsidan

Allmänhet tittar på sin egen sida

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum

 
 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Mina bilder

Se alla bilder

 
 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för inloggad allmänhet som för närvarande inte deltar i någon 
ABF-verksamhet. Om någon annan tittar på sidan visas inte allt detta. 

Min startsida Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Mina grupper Mina vänner

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad lär du dig just nu? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

Medlem i ABFs community

Visa:

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

Redigera min profil

Senast inloggad: Idag

Gillar allt som har med Italien att göra. 
Gift, två barn, jobbar som 
undersköterska.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Se alla vänner

Marcus Westerman

Bästa restipsen Italien

Italiensk shopping i Lysekil

Mina grupper
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Min sida - startsidan
Medlemsorganisationsanställd tittar på sin egen sida

ABFs community

 
 
Min sida  

 
Grupper  

 
Forum

 
 
Start 

Abf.se Community

 
 
Min sida

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut

Mina bilder

Se alla bilder

 
 
Bloggar

 
 
Bildgallerier  

 
Communitymedlemmar

 
 
Hjälp

Information om skissen
Det här är Min Sida för en anställd i en av ABFs medlemsorganisationer 
som har fått ett konto i communityt. Om någon annan tittar på sidan 
visas inte allt detta. 

Min startsida Mitt bildgalleri

Precis kommit hem från impron, ont i käkarna av att skratta så mycket J 

Lisa Norman

Mina grupper Mina vänner

Ny bild i gruppen Lisas klubb

Image

Lisa Miskovsky

Av: Marcus Westerman

Linda Karlsson har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Vad jobbar du med? Dela

Explosiva skratt

Anna Danielsson skrev ett nytt blogginlägg

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.

Det man skriver här hamnar i 

rutan nedan.

Min logg Mina gruppers och vänners logg

Medlemsorganisation

Visa:

Kommentera

Kommentera

Kommentera

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

28 september 2010, 14:37

Redigera min profil

Senast inloggad: Idag

Gillar allt som har med Italien att göra. 
Gift, två barn, jobbar som 
undersköterska.

Presentation

Mina vänner

Anna Danielsson

Se alla vänner

Marcus Westerman

Bästa restipsen Italien

Italiensk shopping i Lysekil

Mina grupper

Infobank

Genväg till dokument

Extern länk

Länk till artikel på abf.se

Mina snabblänkar

Lägg till/ta bort länk

Mina genvägar
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