
Fikarummet är en av Wikipedias hjälpsidor. Den är framför allt riktad mot dig som 

gjort ett par redigeringar på Wikipedia och behöver hjälp och stöd för att känna dig 

hemma här. Till din hjälp finns värdar, som kan guida dig och svara på dina frågor. 

Du är vår gäst och vi ska göra vad vi kan för att du ska känna dig bekväm här. När 

du känner dig lite varmare i kläderna kanske du kommer tillbaka som värd.

Ny på Wikipedia?
Välkommen till 

Jonatan är en av fikarummets värdar

Så hittar du fikarummet

● Skriv WP:Fikarummet i Wikipedias sökruta.

Att göra i fikarummet

● skapa din egen gästpresentation

● lämna en hälsning eller en fråga om Wikipedia

Fikarummet på Wikipedia
sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fikarummet

Det man inte har i huvudet, får man fråga 
om i fikarummet. — Josve05a

Josve05a

Jonatan Svensson Glad här – hej! Jag hjälper dig 
gärna med frågor om Wikipedia, upphovsrätt, och 
tekniska problem. Fråga på!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Josve05a
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