
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 

https://www.youtube.com/watch?v=TrJMawtPfo8&fbclid=IwAR20s1NjcH-cRTn7vTxjk--EDXVLSroVMmzp4ao-RhWspqsGjb3PJLgN_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=1BkBbzU7T5c&fbclid=IwAR32U9Xdwfq6JsRHQJnTwT7EgawJL0SjdTChEDAmbCYzTbBQ4AAq7wpkfr8
https://www.youtube.com/watch?v=261_m2tVZoc&fbclid=IwAR1CFxGus0Dc0lYv4UDED9OFWfzwAtcQcqCdHLakE0a4pxkPtcQ6l4MPzaA
https://www.youtube.com/watch?v=ivx4KLdbOqo&fbclid=IwAR07LZGUNfT0B1ajBaHi_3Y8SbVRLj6ihhMDqCahNXGKMoVGD1UCqfSTFYs
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.392513/spara-sommarstalar-med-skype---sa-funkar-det/sida/2/sa-kommer-du-igang-med-skype
https://www.senioren.se/leva-uppleva/hemma/sa-ringer-du-med-skype/
https://www.icloud.com/sharedalbum/sv-se/#B0SG7HOIlGYIZi5;D561A3B4-3749-4179-B0BF-9CE24058DC92
https://handla.ica.se/
https://www.coop.se/handla/
https://www.willys.se/
https://www.hemkop.se/handla
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
https://www.youtube.com/?hl=sv&gl=SE
https://internetstiftelsen.se/kunskap/
https://urplay.se/program/214201-seniorsurfarna-det-behover-inte-vara-sa-svart?fbclid=IwAR3cXjBnRswNEW6bQ8UNOE6-j5kAVb5K0jNYI-2_wwvaOTS6RECpOnd-hTU
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan?fbclid=IwAR1rBIw54cajua8q0MjiY9rANsD1Y5ayOXJRkCBJgZjPWZzjpwHq93tHssc
https://taby.seniornet.se/startsida/om-oss/dokumentation/forelasningar
https://www.su.se/play/public-lectures/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
https://www.digitalajag.se/?fbclid=IwAR2KoRI28IfewHJiHD-pz7N0LuekeAiVnz2juwAccItDAwv_IQH84rRe0uM
https://sverigesradio.se/
https://www.svtplay.se/
https://www.oppetarkiv.se/
https://urplay.se/
https://www.tv4play.se/
https://www.viafree.se/
https://itunes.apple.com/se/app/nationalmuseum-visitor-guide/id1434045057?mt=8
https://www.nationalmuseum.se/samlingarna/fria-bilder
https://historiska.se/besok-museet-digitalt/


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 

 

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/datorhistoria/
https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/se-konsten-hemma/
https://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2020/03/besok-museer-digitalt/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/soffvisningar/#calendar_feed
https://www.konserthuset.se/play/
https://www.operanplay.se/
https://www.berwaldhallen.se/play/
https://www.dramaten.se/play/
https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/
https://studioacusticum.com/liveacusticum/bo-kasper-sundstrom-mats-schubert-liveacusticum/
https://studioacusticum.com/liveacusticum/bo-kasper-sundstrom-mats-schubert-liveacusticum/
https://www.youtube.com/theshowsmustgoon
https://youtu.be/B6XHXrsRAq8
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/stort-antal-falska-sedlar-i-omlopp2/
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/omduharfattbluffmejl.4.8bcb26d16a5646a148128ae.html
https://internetstiftelsen.se/nyheter/corona-sa-skyddar-du-dig-fran-bedragare/
https://bibliotek.taby.se/biblio?refId=hTWZJR&culture=sv
https://www.storytel.com/se/sv/
https://www.bookbeat.se/
https://www.nextory.se/ljudbocker
https://www.bokus.com/play
https://se.readly.com/
https://www.ztory.com/sv/magazines
https://www.youtube.com/watch?v=OJd4blEyybg
https://www.youtube.com/watch?v=8J95fe-ZBXg
https://www.youtube.com/watch?v=KXBk1J5bns0
https://www.taby.se/omsorg-och-stod/aldre/seniorcenter/
https://seniornet.se/verksamhet-i-coronatider/
https://www.varldenshaftigaste.se/
https://www.varldenshaftigaste.se/
https://www.visitstockholm.com/sv/evenemang/
https://senioruniversitetet.se/kulturtips/?fbclid=IwAR1NMg1G5dep3u63OnKG4sUB6lffAbgYSmr7WTWwJqg9BGbpFfd75ASHcIE

