LÄNKAR TILL ROLIGA OCH NYTTIGA HEMSIDOR
(För att öppna klickar du på respektive rubrik.)

Humoristiska melodier i Corona-tider – med Jacke Sjödin
Corona Corona
En låt om den här förbannade pandemin på en helt given gammal klassisk låt. Allt
med dansbandet Black Jackez

Sång om att hamstra toapapper i tider av Corona
En liten sång om det märkliga fenomenet att folk hamstrar toapapper. Sången är
bara tänkt som en liten uppmuntran i trista tider.

Sweet home isolering
Ännu en liten sång i ett försök att muntra upp isolerade själar under Corona-eländet.

Staying at home
En liten sång med förslag hur vi ska tänka kring påskresorna 2020.

Röst- och videosamtal
Så kommer du igång med Skype
Så ringer du med Skype
Så ringer du med FaceTime

Handla mat på nätet för hämtning eller hemkörning
ICA Online
Coop Online
Willys Online
Hemköp Online

Utbildning mm
Microsoft Office-utbildning (endast för medlemmar i SeniorNet)
YouTube
Internetstiftelsen - Internetkunskap
Seniorsurfarna
Seniorsurfarskolan
SeniornetTäbys föreläsningar
Stockholms Universitet – öppna föreläsningar
Digitala jag – Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Radio, TV mm
Sveriges Radio Play
SVT Play
SVT - Öppet arkiv
UR - Utbildningsradion
TV4 Play
Viasat Free

Museum
Nationalmuseum - Besöksguide
Nationalmuseum – Fria bilder
Historiska museet

Tekniska museet - Datorhistoria
Liljevalchs vårsalongen 2020
Svenska museer- besök museer digitalt
Moderna museet

Musik, teater mm
Konserthuset
Operan
Berwaldhallen
Dramaten
Stadsteatern
Sång och musik med Bo Sundström och Mats Schubert (från Bo Kaspers
orkester)
The show must go on – Andrew Lloyd Webbers musikalkanal
Danny Saucedo på Globen

Varningar
Polisens info – Försök inte lura mig (Broschyrer och videofilmer)
Polisens info - Falska sedlar i omlopp
Skatteverket -bluffmejl
Så skyddar du dig från bedragare

Läsa eller lyssna på böcker
Täby bibliotek – bibliotekets nedladdningsbara e-böcker och ljudböcker
Storytel - pröva gratis i 30 dagar
Bookbeat – pröva gratis i 2 veckor
Nextory – pröva gratis i 2 veckor
Bokus – pröva gratis i 2 veckor
Readly – pröva gratis i 1 månad
Ztory – pröva gratis i 2 veckor

Frågesport mm
Hjärnkoll med SPF Seniorerna nr 1
Hjärnkoll med SPF Seniorerna nr 2
Hjärnkoll med SPF Seniorerna nr 3

Övrigt
Täby kommun - Seniorcenter
Andra SeniorNet-klubbars information och tips
Världens Häftigaste – Artiklar och topplistor med bilder, filmer och fakta
från hela världen
Stockholm - evenemangskalender
Kulturtips från Senioruniversitetet i Stockholm

