
    ~  A F R I K A G R U P P E R N A

I mitten av augusti presenterade
Afrikagrupperna sin nya hemsida
www.afrikagrupperna.se som har
en helt ny design och struktur.
Vi hoppas att du kommer att
uppskatta Sveriges bästa sajt om
södra Afrika, i dess nya skepnad!

Afrikagrupperna var tidiga med att bygga en
hemsida, redan  kom arbetet igång. I
takt med att sidan har förbättrats har vi har
fått allt fler besökare. Sedan ett par år vill vi
påstå att Afrikagrupperna har den mest
innehållsrika sidan på svenska om södra Af-
rika.

Utseende och struktur har länge sett gan-
ska lika ut. Nu har vi byggt om den så att det
blir enklare att hitta i allt innehåll.

På startsidan finns precis som tidigare
direktlänkar till några av de senast uppdate-
rade sidorna, och alltid länk till det senaste
numret av tidskriften Södra Afrika. Men du
kommer snabbt att upptäcka stora skillna-
der, främst förstås ett helt nytt utseende. Vi
har utgått från färgerna från den gamla sidan

och gjort en ren, tydlig design, som ändå
behåller känslan av att det är Afrikagrupperna
du besöker.

Bland nyheterna märks också
Forum – För att underlätta diskussion och
debatt har vi skapat ett forum som alla kan
använda. För att skriva ett inlägg måste du
registrera dig, (vilket inte betyder att du blir
medlem eller stöder Afrikagrupperna).

Det är för att vi ska kunna kontakta dig
om inlägg eller information om forumet och
för att du ska kunna delta i omröstningar
och få ta del av vissa användargrupper.

Lokala Afrikagrupper kan få egna forum,
antingen öppna eller bara för medlemmar.
Där kan man till exempel ha kalendarier,
diskussioner inför möten och göra omröst-
ningar.

Tydligare meny – genom att röra musen
över menyn kan du få en överblick över
hemsidan redan innan du börjar surfa runt
på den.

Landfakta – Nu är det tydligt vilka länder
vi har verksamhet i! Du kan komma till

Kolla in vår nya hemsida!

Sören Karlsson och Viktoria Olausson, ansvariga för vår hemsida, vill ha reaktioner från dej.
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landsidorna både från menyn och från en
klickbar Afrikakarta. Så småningom kom-
mer fakta även om andra afrikanska länder.

Sverigesida – Ett av våra verksamhets-
länder är faktiskt Sverige, även om verksam-
heten ser annorlunda ut än den i Afrika. Nu
har Sverige fått en egen sida med info om
vad vi gör i Sverige och varför.

Uppsatsbank – Vi har börjat lägga ut
högskoleuppsatser med anknytning till Afrika
och utvecklingsfrågor. Om du har skrivit en
godkänd uppsats som du tycker borde passa
på denna sida så maila den som pdf-fil till
webmaster@afrikagrupperna.se tillsammans
med en kort presentation.

Egen sökfunktion – Nu har vi en egen
sökmotor. Använd den för att lista allt inom
exakt det område du är intresserad av, och
inte bara som en utväg om du inte hittar vad
du är ute efter. Skulle det vara så vill vi gärna
veta vad du inte hittar!

Nu blir det inte bara lättare för besökare
att navigera och hitta rätt på sidan, utan
också lättare att uppdatera sidan. Dessutom
har vi möjlighet att delegera avdelningar till
våra informationsvolontärer i Afrika som kan
lägga in nyheter direkt.

Men att nya www.afrikagrupperna.se
lanserats innebär inte att webbansvariga ska
sitta och rulla tummarna. Genom att det blir
lättare att underhålla sidan finns mer tid till
utveckling av nya funktioner och avdelningar.
Saker vi jobbar på är bildarkiv, arkivdel med
protokoll, viktiga dokument och insändar-
underlag med mera och bättre rutiner för
våra e-postlistor.

Struktur och designförslag har Viktoria
Olausson, Sören Karlsson, Marja Wolpher
och Lina Jacobsson arbetat fram, men själva
webblösningen står företaget Hexmaster på
Tjörn för. Vi har haft stor hjälp av en refe-
rensgrupp som har haft kloka synpunkter,
hittat fel och hjälpt oss med att hitta rätt
lösningar.

Vad tycker du?
Vi vill gärna ta del av alla synpunkter du har
runt hemsidan. Åsikter, idéer för förbätt-
ring, faktafel eller kritik? Upplägget är helt
nytt och det kan hända att du stöter på
något fel som vi inte hittat ännu. Dessutom
är vi väldigt nyfikna på hur du upplever den
nya sidan!

Tveka inte att skicka e-post till
webmaster@afrikagrupperna.se eller gå in
på www.afrikagrupperna.se/forum och skriv
ett inlägg.
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