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TÄBYS PENSIONÄRER ERBJUDS IT-HJÄLP PER TELEFON  

SeniorNet Täby (SN Täby) är en av 45 lokalföreningar inom SeniorNet Sweden. 

Föreningen är ideell och opolitisk. SN Täby har sedan 2010 hjälpt och utbildat Täby 

kommuns seniorer inom IT-området. Detta görs genom handledning och kurser avseende 

PC, surfplattor och mobiltelefoner. En gång i månaden genomförs dessutom en 

föreläsning i ett aktuellt IT-ämne. Verksamheten är kostnadsfri och mycket populär och 

uppskattad. Under 2019 uppgick antalet besök till över 3 300 st. Verksamheten genomförs 

normalt 5 dagar i veckan på Täby kommuns Seniorcenter på Lyktgränd 4 och 1 dag i 

veckan på kommunens Seniorcenter på Ångaren i Näsby Park. För närvarande är 

verksamheten dock inställd med hänsyn till coronavirusets spridning. 

SN Täbys ordförande sedan starten 2010, Lars Lindstammer, säger nu att ”Vi i SN Täby är 

klart medvetna om att problemen och frågorna beträffande datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner inte upphör under nuvarande förhållanden. I dessa coronatider där sociala 

kontakter utanför hemmet skall undvikas är det viktigt att de med lång livserfarenhet inte 

blir helt isolerade p g a IT-problem. Vi har därför beslutat att ha kostnadsfri telefonjour för 

Täbys seniorer fram till i första hand den 29 maj. Under mån-, ons- och fredagar kl 10.00-

12.00 kommer 3 handledare per pass att finnas tillgängliga att svara på IT-frågor och 

hjälpa till med diverse IT-problem. Enklare frågor och problem löses direkt. I annat fall tas 

kontakt senare och då kanske via Skype eller Facetime. Aktuella kontaktuppgifter finns på 

vår hemsida taby.seniornet.se. Vid övriga tider kan kontakt tas via kontaktformuläret på 

vår hemsida eller via e-post till info.sntaby@gmail.com. Vi har dessutom på vår hemsida 

lagt in ca 60 länkar till intressanta hemsidor som innehåller både nytta och nöje. Med 

dessa åtgärder hoppas vi att kan hjälpa våra äldre att hålla kontakt med sina familjer och 

vänner samt att inte ha så långsamt i sin ensamhet.” 
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