
 
Tidningen Bussbranschen med ny hemsida – som inte går av 
för hackor! http://www.busstidningen.se 
 
 

Grattis till en ny fin hemsida, du kan bygga en motsvarande utan kostnad om du ber någon 
som förstår ”open source” som Wordpress den är gratis http://wordpress.com och det finns 
också Joomla http://www.joomla.org    
Det är bara att följa instruktionerna och så styla du din egen site. 
Rörliga bilder är ett eget program ”css” som du kan skriva in och så har du en häftig site. 
Varför inte utrusta föraren med en digital kamera som tar lite bilder av ” goda kunder” eller 
kändisar som reser med som du lägger ut, ett bra sätt att kommunicera med omvärlden istället 
för dagens stendöda webbsiter. 
 
Skänk också en tanke till alla som är med och bygger dessa verktyg gratis som du får använda 
dig av, du, fundera en liten stund över varför tusentals engagerade programmerare är med och 
gör det? 
Kan det vara för att ingen skall få ett monopol? Känns kanske ovanlig för en präktig svensk, 
men världen består som tur inte av präktiga svenska som ser monopol som en trygghet. Ja 
fundera du på hur man kan använda friheten i bussbranschen som snart blir verklighet. 
 
Det är intressant att se att med Ulo Maasing har det kommit in nya idéer som ger hela 
tidningen en ny piff, med artiklar som du kan kommentera, om nu inte Ulo censurera som han 
gör på sin egen blogg. Men det är vi ju vana vid från svensk media allt som inte passa 
galoscherna skall ratas och låt se om Bjarne Willmarsgård som nu går i pension (och behåller 
ägarskapet tillsammans med Lena) lever upp till löftet att alla skall få ge sina synpunkter, jadå 
så, då är det bara att kommentera hej vilt! http://www.busstidningen.se 
Och du, passa på och ändra din egen site så att den blir lite mer kommersiell – det är tyvärr 
inte särskilt många med enstaka undantag. Glöm inte det är gratis att använda sig av 
verktygen, du behöver bara någon som kan läsa innantill och följa instruktionen. 

  
 


