
Lägga tydliga zonförslag i forumet
Att lägga zonförslag i appen triggar ingen aktivitet. Ingen zonmakare vet att 
det händer. Appförslagen är primärt ett stöd för zonmakaren när platser 
som har få eller inga zoner behöver zonläggas. Om du har förslag på 
zonplaceringar så behöver du lägga ett förslag i forumet för att tala om att 
det finns ett behov och ”lobba” för ditt förslag. Zonförslag på spännande, 
intressanta, oväntade eller vackra platser har högre chans att komma 
igenom än en utfyllnadszon på en cykelväg. Motivera och bifoga gärna ett 
foto. Om det finns ett större behov att t ex koppla ihop en liten ort med en 
större genom att lägga en led eller slinga med zoner är ett forumförslag ett 
måste. Observera dock att varje kommun har en nyzonspott som är ganska 
liten. Alla förslag kan inte genomföras med en gång eftersom zonmakaren 
inte har tillräckligt många nya zoner att jobba med. Zonpotten nollställs var 
fjärde månad när zonmakaransvaret roterar mellan zonmakarna.

När du lägger ditt förslag behöver du tala om exakt var zonen ska ligga. 
Enklaste sättet är att ta en skärmdump av turfappen när du står på platsen, 
eller så kan du ta en skärmdump av en google karta och rita i tex Paint. 

Metoden som föreslås på nästa sida kan verka lite omständlig men när du 
har gjort det en gång så är det enkelt att göra flera gånger och den ger bra 
stöd för zonmakaren eftersom förslaget visas direkt på kartan i Google 
Maps.



1. Sitt vid en PC
2. Gå till https://www.google.com/maps
3. Växla till Satellitvy

4. Zooma in den plats du tycker en zon passar på, högerklicka exakt 
där zonen ska vara och välj What’s here (eller motsvarande på 
svenska).

5. Klicka på koordinaterna i info rutan längst ner på skärmen.

6. Markera och kopiera hela länken i webbläsarens adressfält

https://www.google.com/maps


7. Gå till forumet för Skånezoner 
https://forum.turfgame.com/viewforum.php?f=82

8. Klicka på New Topic (du måste vara inloggad)
9. Subject (rubriken) bör innehålla namnet på kommunen
10. Skriv först varför du tycker zonen behövs. Sedan skriver du ett ord 

som du kan länka till ditt förslag, t ex ”Zonförslag”
11. Markera ditt ord och tryck på knappen URL i verktygsfältet. [url] 

och [/url] infogas runt ordet.

12. Klicka efter ”url” i [url], skriv ”=” och klistra in länken från Google 
Maps.

13. Tryck Preview för att se hur det ser ut. Testa länken, om allt är OK 
trycker du Submit.

Du kan naturligtvis infoga flera förslag i samma post.

https://forum.turfgame.com/viewforum.php?f=82

