
SPF Seniorerna Falun-almanacka - Ipad/Iphone, Android och web 

 

 

På nya webbplats provar vi dels en s.k. Google kalender som kan integreras med både din telefon 

och surfplatta dels en kalender-lista.  

 

Har du lust att pröva ha kalendern i din Iphone/Ipad eller Android är det enkelt. Den kalender du ser 

på länken ovan kommer då att synas i kalendern i din telefon/surfplatta. 

 

Iphone/Ipad 
 

1. Välj inställningar (kugghjulet) 

2. Leta upp och tryck på ”E-post, kontakter, kalendrar” 

3. Välj Konton ”Lägg till konto” 

4. Välj därefter ”Annat” (längst ner) 

5. Under kalendrar välj ”Lägg till prenumererad kalender” 

6. Vid ”server” skriv in följande länk: http://tinyurl.com/hasdt55 

7. Välj ”nästa” 

8. En sida kommer upp där det står SFP-Falun kalender mm. Tryck bara på Klart 

9. Nu är allt klart 

10. Gå ur inställningar och gå till appen ”Kalender” 

11. Där ser du nu SPF-kalendern 

12. Klicka längst ner på ”Kalendrar” 

13. Du ser nu alla dina kalendrar. SPF-kalendern finns under ”Prenumererad”. Det finns en röd 

bock till vänster. Klicka på SPF Falun och bocken försvinner och kalendern syns inte. Vill 

du se kalendern klicka igen och nu syns den åter. 

 

Vill du prova ett annat utseende på kalendern är ”Tiny kalendern” ett bra alternativ. Den är gratis 

men tyvärr blir det då lite reklam. För att prova spelar detta ju ingen roll. Gå till Appstore och i 

sökfältet längst upp till höger (förstoringsglaset) skriv ”tiny calendar” på förslag kommer nog ”tiny 

calendar – sync with google calendar”. Välj den och tryck på hämta och ladda ner.  

När nedladdningen är klar tryck på öppna. Två val kommer upp 1. sync with google account 2. sync 

with local calendar. Välj sync with local calendar. 

Nu har du två identiska kalendrar med olika utseende. Använd den du tycker mest om. 

 

Android  
 

1. Logga in till ditt google konto 

2. Gå till kalendern 

3. Gå i vänsterkolumnen ner och klicka på pilen till höger i ”Andra kalendrar” 

4. Välj ”Lägg till webbadress” 

5. Skriv in följande  http://tinyurl.com/hasdt55 

6. Tryck på "Lägg till kalender" 

7. Öppna appen kalendern på din telefon/surfplatta 

8. Där ser du nu SPF kalendern 

9. Gå till inställningar "Mina kalendrar" 

10. Du ser nu alla dina kalendrar inkl. SPF-kalendern. Det finns ett "öga" till höger. Klicka på 

SPF Falun och "ögat" bleknar och kalendern syns inte. Vill du se kalendern klicka igen och 

nu syns den åter. 
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