INFORMATION
Krångel på hemsidan - flikarna med
styrelseprotokoll och Palmbladet

Det går inte längre att läsa filerna på dessa flikar i en webb
läsare. När hemsidan skapades för några år sedan använde man
föråldrade verktyg. Och ett eget verktyg för att visa s k PDFfiler, som styrelseprotokollen och Palmbladet. Detta verktyg
fungerar inte längre. Men man kan ladda ner protokoll och
Palmbladet till datorer och telefoner, och på sätt läsa dem.
• På en dator högerklickar man med musen och väljer:
”Spara länk som...” eller något likalydande.
• På en Android håller man fingret på PDF-ikonen och får
sedan upp en meny där man väljer ”Ladda ner länk” och när
den laddas ned kan man välja alternativet ”Öppna.”
• På iPhone ”tryck” på det protokoll ni vill öppna tills dess
det dyker upp en ny meny, välj där ”öppna i ny flik”.
Vi kommer se till att kommande protokoll och Palmblad kan
läsas på webben.

RESA
Kom med och upplev naturen på La Gomera!
Vi planerar en resa till ön La Gomera under säsongen 2019/2020.

Vi flyger dit med Binter med en kort mellanlandning på Teneriffa och bor 2 nätter
på ett trevligt hotell.
La Gomera är en ö med mycket orörd natur och en fantastisk lagerskog.
Ön kallas ”Kristoffer Kolumbus ö” för att han tillbringade en tid där innan
avfärden till ”den nya världen.”
En dag gör vi en utflykt med en större båt till områden utanför kusten där man
ofta kan se delfiner och grindvalar. Genom att betrakta kusten från båten ser vi
hur ön har byggts upp under olika perioder av vulkanaktivitet.
Vi besöker flera fantastiska utsiktsplatser, upplever lagerskogen på nära håll och
njuter av den rena luften och den lugna atmosfär som finns på La Gomera, en ö
med mycket lite trafik, nästan ingen industri och med vacker natur med där den
kanariska egna floran överväger.
Alla som antecknar sig på en intresselista kommer att få mer information
under försommaren.
Hör av dig till expeditionen i Las Palmas eller San Agustín om du vill ha mer
information.

