
Vælg design til din Skovhjemmeside 
Nb. Husk først at log ind til administrationsdelen 

1.  

For at skifte design på sin Skovhjemmeside 

skal man først gøre to ting: 

1. Vælg en design skabelon 

2. Vælg korrekt forside layout 

 

Klik på Administration for at vælge et af de 

tilgængelige designs til din Skovhjemmeside. 

 

 

 

 

En Skovhjemmeside kommer med med færdige designskabeloner.  

Til de fleste design skabeloner er der mulighed for at vælge imellem flere farvevarianter. 

Ved at indsætte din Skovs logo (eller skrive Skovens navn) og indsætte billeder kan man 

personalisere designet og derved gøre det til sit eget helt unikke design.  
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2.  

 

 

 

 

 

På administrationssiden kan du 

se et lille billede af den aktuelt 

valgte design skabelon. 

 

 For at skifte design skabelon 

skal du klikke på knappen 

Vælg nyt design 
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3. 

 

Du befinder dig nu på 

Design siden hvor du kan se 

og vælge imellem de 

forskellige tilgængelige 

design skabeloner. 

Benyt scrollbaren til at se 

alle de forskellige designs 

 

I dette eksempel vælger vi 

at bruge Design 2.  

 

Så ud for Design 2 klikker vi 

på knappen Vælg og redigér 
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4. 

 

 

Vælg en farvevariant  

Skriv Skovens navn 

eller det navn som 

ønskes som logo text, 

i Logo text feltet. 

 

 

 
NB. Dette eksempel viser ikke hvordan 

man uploader et logo som billede-fil.  

Læs først dette dokument og herefter 

manualen Benyt logo billede fil der viser 

hvordan du nemt kan uploade dit eget logo 

i stedet for at skrive en Logo text. 

 

 

 

Skriv en Footer text indeholdende 

korrekt kontakt oplysninger og 

tryk derefter på knappen Gem 

Disse kontakt oplysninger kommer 

til at stå nederst på alle sider, på 

din Skovhjemmeside. 
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5. 

 

 

 

 

 

Du står nu igen på administrations- 

siden og kan nu se at Design 2 er 

valgt. 

Nu skal du vælge det korrekte 

forside layout til Design 2.  

Det gør du ved først at klikke på 

Forside i menustrukturen.  
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6. 

 

 

 

 

Du skal nu vælge det rigtige forside layout til Design 2 som vi 

valgte tidligere. 

Som du kan se her er der 5 afsnit der hedder Forside billede D1 

til D5. Dette er de forskellige forside layouts som passer til 

design 1 til 5. 

 

 

Det grønne hak ud for Forside 

billede D1 fortæller at forside 

layout 1 tilhørende design 1 er 

valgt. 

 

De røde krydser ud Forside 

billede D2 til D5 fortæller at 

forside layouts til design 2 til 5 

ikke er aktive (ikke medtaget). 

NB. Der må kun være et forside 

layout aktivt (medtaget).  

Der SKAL være et forside layout 

aktivt som passer til det valgte 

design. 

 

 

De 3 afsnit: Boligudlejning, Brændesalg og Andet er de 3 

tekstefelter som befinder sig på forsiden af din hjemmeside.  

Du kan redigerer teksten i disse 3 afsnit ved klikke på det  

enkelte afsnit. 

 

NB. Vær opmærksom på at de 3 afsnit Boligudlejning, 

Brændesalg og Andet muligvis hedder noget andet hvis du 

tidligere har redigeret i disse afsnit. 
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7. 

 

 

 

 

 

Klik med højre musetast på 

Forside billede D1. 

 

Der kommer nu en menu 

frem hvor du skal klikke på 

Udelad for at deaktivere 

forside layoutet til design 1  

(vi skal bruge forside 

layoutet som passer til 

design 2 i dette eksempel). 
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8. 

 

Klik nu med højre musetast 

på Forside billede D2. 

 

Der kommer igen en menu 

frem hvor du denne gang 

skal klikke på punktet  

Medtag for at aktivere 

forside layoutet til design 2. 

Vupti, du har nu ændret 

designet og forside layoutet 

fra design 1 til design 2. 


