
Handboken har fått en redaktör, jag, Anders Larsen. Lite som ett test att börja med, för att se hur det kan
fungera. Syftet med denna sida är att presentera mig och att berätta varför det behövs en redaktör och vad
det är meningen att redaktören skall göra.

Undersidor:

• Loggbok

Om redaktören, mig...
Jag är aktiv på forumet som s?ǝpu?
och jag har varit moderator för
bland annat Fikarummet och
Samhälle en tid nu.

Innan dess, när denna wiki/handbok
började diskuteras var jag inblandad
och jag har också varit med då
Handboken startade och är admin i
den. Jag har arbetat med andra wikis
i olika sammanhang.

Jag har en gård i Småland där jag har
lite skog, ett mini-sågverk och lite
odlingar för husbehov. Det är därför
jag hänger på Alternativ.nu.

Varför en redaktör?
Handboken har goda förutsättningar för att bli en viktig resurs för många som har självhushållning som
intresse. Handboken gör det möjligt att samla och strukturera kunskap som finns på forumet och hos
medlemmarna som skriver där. Handboken skulle kunna växa mycket snabbare än vad det sker nu. Syftet
med att ha en redaktör är just att försöka se till att eliminera hinder som kan finnas och försöka underlätta
så att Handboken kan växa snabbare.

Vad gör en redaktör?
På forumet finns en tråd där det här med en redaktör diskuterats: Handbokens framtid.

Där listades arbetsuppgifterna så här:

Redaktörens huvudsakliga uppgift är INTE att själv skriva texter eller gå in och småpilla
grammatik och rätta stavfel. Redaktörens uppgift är att få igång och underlätta för
andra att fylla handboken, t ex genom att:

• Hålla en logisk och bra hierakisk struktur över sidorna allt eftersom ämnena
vidgas och fördjupas. Underhålla sidor på hög nivå i strukturen med inledande,
sammanfattande och hänvisande texter, länkar och listor till sidor på lägre nivå.
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• Hitta skribenter eller användbart befintligt material till de ämnen som behöver
fyllas.

• Underlätta för handbokens besökare att förstå vad och hur de kan bidra, t ex
genom sidorna Bidra och Hjälp och att åtgärdstagga sidor. Kanske skapa tomma
sidor och rubriker?

• Uppmuntra och ge teknisk support till folk som skriver.
• Tekniskt vaktmästeri, t ex sköta medlemskonton, skapa mallar, rensa källkod där

html följt med vid inklistring, snygga till sidor som bryter den responsiva
layouten, osv.

• Notera trösklar och vanliga problem och föreslå förbättringar av handbokens
funktioner, utseende och användarvänlighet. Ta emot och dokumentera förslag till
nya sidor, korrigeringar och förändringar.

• Uppdatera en tråd på forumets tavlor om behov av insatser och handbokens utveckling
inom det aktuella ämnet.

• Lägga upp smakprov i vänsterspalten på första sidan när det kommit någon ny
läsvärd artikel.

• Föra en enkel logg över sitt arbete.
Jag kommer att försöka hålla mig till denna lista med arbetsuppgifter.

Payson:

Stöd Redaktören

Paypal:

Varför vill någon vara redaktör för Handboken?
Dels helt enkelt för att det är roligt, lärorikt och intressant. Men skall jag vara ärlig så räcker nog inte det
riktigt. Jag har tidigare redan gjort en del av de uppgifterna som beskrivs ovan, men till och från med
långa pauser emellan. Tanken är att en "riktig" redaktör skall jobba lite mer fokuserat och vara mer
tillgänglig och för att göra det rimligare så kan de som vill skicka en mikro-betalning till redaktören som
en form av "stöd" eller uppmuntran. Det kan göras via PaySon eller PayPal. Jag kommer att redovisa exakt
hur mycket som kommer in så får vi se hur det fungerar. Jag har för avsikt att jobba i snitt ett par timmar
om dagen med Handboken. Kanske 10 timmar i veckan. Jag räknar inte med att det blir särskilt hög
timpeng, men hoppas att det kan bli lite. Vi får se...
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Författare:

• Anders Larsen (14 edits)
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