
 

 

Lundby lokalråd, marts 2019 

 

Vejledning i at hente appen samt bestille login til MINLANDSBY app 

Denne vejledning er udarbejdet af Lundby Lokalråd som supplement til de vejledninger ejerne af 

appen tilbyder brugere, der har fået oprettet login til systemet.  

 I afsnit 1 fortælles, hvad du har adgang til, når du har hentet appen.  

 I afsnit 2 vises, hvordan man får oprettet login, hvis man har behov for at kunne oprette 

events i kalenderen, skrive og lægge lokale nyheder på og beskrive og lægge steder på kor-

tet. 

Vejledningen handler om proceduren fra en kommende bruger bestiller login, til modtagelse 

af mail fra MINLANDSBY med bruger-id og kodeord, som er nødvendig for at kunne arbejde i 

systemet.  

Sammen med bruger-id og kodeord får man adgang til brugervejledninger samt nogle små 

instruktionsvideoer. Og så er man godt rustet til at gå i gang.  

Vi har desuden lavet en vejledning i at oprette steder på kortet. Den kan hentes på lokalrå-

dets hjemmeside www.lundbylokalraad.dk 

Bemærk: Hvis man kun ønsker at kunne læse og evt. skrive nyheder, har man ikke brug for login. 

Så kan man nøjes med at hente appen til sin smartphone.  

 

 

 

1. Lokal vejledning: Sådan henter du appen og kommer i 

gang:  

 

MINLANDSBY er tilgængelig på smartphone, iPad eller tablet, når ap-
pen er hentet på GooglePlay eller AppStore, hvor man normalt henter 
sine apps.  

 
 

Når man har hentet appen, har man straks mulighed for at vælge sin egen landsby og følge med i 

livet der. Desuden kan man vælge en hvilken som helst landsby i landet, som er oprettet i syste-

met og se, hvad der sker der. Det kan f.eks. være interessant, hvis man skal på ferie eller overve-

jer at flytte dertil.  

http://www.lundbylokalraad.dk/


 

 

Indtil videre er det hele i en opstartsfase, så der er ikke mange landsbyer, der bruger systemet 

fuldt ud. I lokalrådsbestyrelsen håber vi, rigtig mange af vores foreninger og samlingssteder vil 

oprette login og starte med at benytte kalenderen og muligheden for at lægge nyheder ind.  

 

Når du har hentet appen og 
åbner den, får du et vel-
komstbillede. I dette tilfælde 
er landsbyen Nørre Snede. 
 
Du har nu mulighed for at 
vælge mellem  

 Landsbynyheder 

 Landsby kalender 

 Landsby Lift 

 Landsby kort 
 

Men måske skal du vælge 
landsby først?  

 

 
Valg af landsby: 
Du finder menu for bl.a.   
valg af landsby ved tryk 
på de 3 vandrette linier. 

 

 

 

 
Du er nu nået så langt, at du kan 
læse, hvad der er lagt ind i samtlige 
landsbyer i landet.  
 
Du kan selv skrive og få lagt nyheder 
fra din egen landsby ind. Det foregår 
ved, at du i Landsby Nyheder trykker 
på ikonet nederst på skærmen, hvor-
efter du får mulighed for at skrive din 
nyhed.  
 
Når du er færdig med at skrive, bliver 
nyheden sendt til MINLANDSBY, hvor 
man vurderer, om nyheden er rele-
vant for landsbyen og forhåbentlig 
lægger den på siden. 
 
 
 
 
 

 
 

Tryk her, hvis 

du vil skrive 

en nyhed 



 

 

2. Sådan får du et login: 

Med dit eget login kan du selv lægge nyheder ind, skrive i kalenderen, indsætte ”knappe-

nåle” på kortet med seværdigheder, samlingssteder, overnatning og meget andet.  

Du bestiller login på https://minlandsby.dk/opret-login enten fra din smartphone eller PC. 

 

Efterfølgende beskrives nogle af de væsentlige ting, du skal være opmærk-

som på i forbindelse med bestillingen. 

 

 

 I rubrik Landsby skriver du Lundby 
og omegn 

 
 

 Evt. lokalområde/landsbyklynge 
udfyldes ikke 

 

 Navn på din forening. Hvis du er 
medlem af flere foreninger, kan 
du nøjes med at oprette dig til en 
af dem. Så kan du lægge ting ind 
for alle dine foreninger.  
 

 
  

 

 

 Du sætter markering i Bruger. 
 

Steen Nielsen og Niels Grüner fra 
lokalrådsbestyrelsen er vores am-
bassadører.  
 

 Du skal markere, at du har læst li-
censbetingelser og regler for op-
rettelse af indhold. Og uanset tek-
sten, er det aftalt med MIN-
LANDSBY, at først kommunen og 
senere lokalrådet betaler de lø-
bende udgifter. 

 

 

 

https://minlandsby.dk/opret-login


 

 

Til sidst klikker du på ”subscribe”. 
 
Derefter kommer tekstenfrem, som vi-
ser, at du har modtaget en mail, hvor 
du skal bekræfte din e-mailadresse 
samt fortælle, at du ikke er en robot.   
 
 
 

 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

Hvis du mod forventning ikke modtager brugernavn og password i indbakken indenfor 24 timer, kan det 

skyldes, at det ligger under SPAM mails.  



 

 

Du vil desuden få adgang til brugervejledninger i form af små film og trykte vejledninger, så du kan se, hvor-

dan du ændrer dit password og i det hele taget arbejder i systemet. De trykte vejledninger er udarbejdet for 

MINLANDSBY af en der hedder Sofus, og de faktisk rigtig gode.  

 

Administratorerne kan se, hvilke brugere, der er oprettet men ikke hvilke foreninger, de repræ-

senterer. Niels Grüner (niels.gruner@gmail.com) vil derfor være taknemmelig, hvis samtidig 

med bestilling af login sender ham en mail, hvor du fortæller ham, hvilke foreninger, du repræ-

senterer.  

Lokalrådet foreslår, at man i den første tid koncentrerer sig om arbejdet med at lægge nyheder på 

samt holde kalenderen opdateret. 

Sekretær i Lundby Lokalråd Orla Andersen, der har øvet sig lidt i at arbejde i systemet kan kontaktes 

på orla.svinoe@gmail.com eller tlf. 21274726, hvis der er spørgsmål. 

 

God fornøjelse!  

 

Lundby Lokalråd 

mailto:niels.gruner@gmail.com
mailto:orla.svinoe@gmail.com

