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Webbsida Ullstämma 2 

 

Egen domän 
Vi har registrerat vår egen domän på internet eller rättare sagt två domäner. Dels ullstamma2.se 

men även ullstämma2.se som båda leder till ullstamma2.se. 

 

Enklare webbadress 
Tidigare har ni varit tvungna att komma ihåg adressen http://www.hsb.se/ostergotland/ullstamma2 

eller söka er till vår sida från http://www.hsb.se/ostergotland 

Ni når nu vår webbsida med http://www.ullstämma2.se eller http://www.ullstamma2.se som tills 

vidare fortfarande leder fram till vår sida hos HSB, dvs. http://www.hsb.se/ostergotland/ullstamma2. 
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Email till styrelsen 
För att förenkla för medlemmarna att nå styrelsen håller vi också på att lägga upp egna email-

adresser till styrelsen och dess medlemmar samt vicevärden. Vill ni t.ex. nå ordföranden så skickar ni 

ert mail till ordforande@ullstamma2.se. Ni behöver alltså inte försöka hitta någon av 

styrelsemedlemmarnas egna privata email-adresser utan ni kan använda er av nedanstående istället. 

Funktion Ny mailadress 

Ordförande ordforande@ullstamma2.se  

Vice ordförande viceordf@ullstamma2.se 

Sekreterare sekreterare@ullstamma2.se 

Vice sekreterare vicesekr@ullstamma2.se 

ledamot1 ledamot1@ullstamma2.se 

ledamot2 ledamot2@ullstamma2.se 

suppleant1 suppleant1@ullstamma2.se  

suppleant2 suppleant2@ullstamma2.se 

Webmaster webmaster@ullstamma2.se 

 

Idag finns inget av denna info på vår nuvarande webbsida då vi inte vill att s.k. spamrobotar skall 

hitta våra adresser. När en lösning på det fixats så kommer adresserna att finnas även där. 

 

Oavsett vilken person som i framtiden är ledamot i styrelsen så kan han/hon nås på någon av 

adresserna ovan.  

Framtidens webbsida  
I förlängningen kommer vi antagligen att använda det utrymme till egen webbsida som ingår i det 

webbhotell vi hyrt in oss hos. Vi blir förhoppningsvis något mer flexibla och det blir lite lättare att 

hålla sidan uppdaterad med nyheter. Nuvarande s.k. CMS-lösning Polopoly som vi har genom HSB är 

inte helt intuitiv om man inte jobbar med det dagligen. Dessutom kan inte HSBs Polopoly-installation 

beskyllas för att vara snabbt.  


