
                                                                                                           
                                  
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

Inbjudan till en ny digital säsong med SeniorNet Botkyrka  
 

Utbudet av kurser, cirklar och träffar genomförs främst på distans och 

med hjälp av videoverktyg så länge som det behövs under våren.  
 

Mobiljunta och PC junta via Zoom 

IT Akuten och Datorstuga via telefon, Zoom och Team Viewer 

Kurser och cirklar via Zoom    

Seniorsurfarna uppföljning via Zoom 

Fredagsträffar med aktuella teman via Zoom 

 

Varmt välkommen 

SeniorNet Botkyrka  
 

Seniorer lär seniorer använda IT! 
 

 
 

Program våren 2021 
 



 

Mobiljunta  
 

Vi träffas digitalt med mobiler/plattor för att 

lära oss mer. Du behöver ha tillgång till egen 

smart mobil och ha baskunskaper. Mobiltele-

foner blir alltmer funktionsrika, så det finns  

alltid något kul att utforska.  

 

Mobiljunta iPhone och iPad 

Tid: 17 feb, 17 mars och 7 april 

klockan 09.00 - 11.15 

Plats: Digitalt via Zoom 

Ledare: Britt Arenander/Eva-Britt Olsson/ 

Jan Vikström  

 

Mobiljunta Android  

Tid  18 feb, 25 mars och 15 april  

klockan 9.00 - 11.15 

Plats: Digitalt via Zoom 

Ledare: Gunilla Sätterberg/Inger Feldhofer 

 

PC junta  
 

Vi träffas digitalt för att prata om datorer/PC 

och öva för att förbättra våra datorkunskaper.  

 

Tid: 17 feb, 17 mars och 14 april 

klockan 11.45 - 14.00  

Plats: Digitalt via Zoom 

Ledare: Sune Nilsson/Britt Arenander/ 

Stig Marklund  

 

Ingen anmälan behövs till mobiljuntor och  

PC juntor. Länkarna till juntorna finnas här  

i programmet och på webbplatsen. 
 
 

 

 

 

IT Akuten – nyhet  

 

Vi öppnar en ny IT Akut, dit du som vill ha 

hjälp med dina IT-problem och frågor kan 

vända dig.  

 

Mejla till it-akuten@seniornetbotkyrka.se  

 

IT-Akuten är bemannad med flera hand-

ledare som bevakar och läser mejlen.   

Du får svar så snart som möjligt av en 

handledare som är kunnig inom just ditt 

område.  

 

Du kan också få en tid för att få mer praktisk 

hjälp på digitala Datorstugan som kommer 

vara öppen/reserverad på onsdagar klockan 

14.45 - 17.15.  

 

Vi använder Zoom på Datorstugan men även 

TeamViewer och då kan vi hjälpa dig genom 

fjärrstyrning av din dator/mobil.   

 

Seniorsurfarna – nyhet  

 

I den nya roliga och lärorika säsongen av 

Seniorsurfarna är deltagarna inga mindre än 

Siw Malmkvist, Arja Saijonmaa, Carl-Jan 

Granqvist och Johan Rabaeus. Precis som 

förra säsongen är Kattis Ahlström vägvisare. 

 

Titta gärna på programmen, vi kommer ha 

en uppföljning med ett urval övningar och 

möjlighet att träna tillsammans.  

 

Tid: Meddelas senare.  

Plats: Digitalt via Zoom  

Handledare: Gunilla Sätterberg/Ulla Comérus 

 
 

 
Seniorsurfarna säsong 2 sänds på SVT och 

finns på SVT-Play och UR-play från den 

9 februari 2021.  
 

https://zoom.us/j/97772621580?pwd=b3QyUjZZakp6ZCtWd2VQaldqd2xydz09
https://zoom.us/j/97802516887?pwd=eWx2SlNwS3NUbGJSRkxKQkNNK2E2QT09
https://zoom.us/j/94743765114?pwd=a0tnMlZMWjZ0R2RSSGhrcCtRclpOQT09
mailto:it-akuten@seniornetbotkyrka.se
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Cirklar våren 2021 

 

Dina önskemål inom olika avsnitt styr 

upplägget vid varje cirkeltillfälle. Vi lär oss 

av varandra och tillsammans. 

  
Android cirkel 

Fortsättning på vår rullande cirkel. 

Tid:. 24 feb, 3 mars och 10 mars 

klockan 11.45 - 14.00 

Handledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson  

 

Google cirkel 

Sök smart på internet, Google Drive, 

molntjänster samt MAPS, Youtube m.m. 

Tid: 4 mars, 11 mars och 18 mars 

klockan 09.00 - 11.15    

Handledare: Owe Eriksson/Olle Lennartsson 

 

Smarta hemmet, fortsättningskurs 
Programmering för smarta hemmet.  

Styr fjärrströmbrytare med Raspberry Pi.  

Tid: 21 april, 28 april och 5 maj. 

klockan: 11.45 - 14.00 

Handledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson  
 

Kurser våren 2021 
 

Molntjänster 

Genomgång för styrelsen av hantering av 

molntjänster.  

Tid: 15 februari klockan 10.00 - 12.00 

Handledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson/ 

Ulla Comérus  
 

Windows 10  
Genomgång av funktionerna i Windows 10.  

Tid: 24 mars, 31 mars och 7 april 

klockan 11.45 - 14.00 

Handledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson 

 

Gör din anmälan till kurser/cirklar:  

kurs@seniornetbotkyrka.se 

 

Kurser/cirklar sker via  Zoom och länken till 

kursen får du via mejl efter din anmälan. 
 

 
 

 

Digitala fredagsträffar  
 
Digitala fredagsträffar med aktuella teman.  

Tid: klockan 10.00 - 12.00 

Plats: Digitalt via Zoom 

 

Digitala möten den 19 februari  

Ha möten och träffa dina vänner på skärmen 

via bland annat: Zoom, Teams, Google Meet, 

Facetime och WhatsApp.  

Ledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson/  

Ulla Comérus 

 

Säkerhet den 19 mars  

Lösenordshantering och säkerhetsfrågor. 

Ledare: Sune Nilsson/Olle Lennartsson 

 

Din hälsa och din vård den 16 april 

Nyheter inom e-hälsa, tjänster på 1177  

Ledare: Olle Lennartsson/Owe Eriksson   

 

E-handel och betalning den 14 maj  

Handla säkert på nätet, använd BankID,  

betala direkt eller köp först betala sen.   

Ledare: meddelas senare.   
 

 

Släktforskning och DNA, datum ej bestämt 

Repris på höstens uppskattade föredrag om 

”Släktforskning på mitt vis”.  

Ledare: Ulla Comérus  

 

Ingen anmälan behövs till fredagsträffarna.  

som är öppna för alla intresserade. Du  

ansluter via länken ovan.  
 
 

 

Välkommen! 

 

 
 

 

 

mailto:kurs@seniornetbotkyrka.se
https://zoom.us/j/92907739932?pwd=NjBKbzlsNURtMHJGRUN3eEo0ekIvZz09


 

Vår förening 
 
SeniorNet Botkyrka är en ideell IT-förening och vår idé är att  

Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. 

 

Vi har ett 10-tal erfarna handledare/ledare och ett flertal assistenter  

som medverkar i vår utbildningsverksamhet.   

 

Anmälan till kurser och cirklar hösten 2020 
Gör din anmälan till kurser och cirklar  

via mejl: kurs@seniornetbotkyrka.se, 

via telefon 08-546 723 00  

telefontid: måndag och tisdag kl. 10 - 12 och onsdag 14 -16.  

Kursadministratör: Eva Nylund.  

 

Avgift 
Kurser och cirklar som omfattar tre tillfällen kostar 300 kronor. 

Mobiljuntor och PC juntor: 50 kronor per tillfälle.  

Fredagsträffarna: 20 kronor per tillfälle. 

Seniorsurfarna: 50 kronor per tillfälle.  

Datorstugan: 50 kronor vanliga ärenden och 100 kronor för större jobb.  

Om du inte är medlem kostar datorstugan 70 resp. 150 kronor 

 

Betala via Swish eller plusgiro  

Swish:    nummer 123 075 33 92 

Plusgiro: 264 827 - 7 

 

Medlem  

Anmäl dig som medlem på SeniorNet Swedens webb/medlem: 

https://seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering/  

och välj gärna SeniorNet Botkyrka som din lokala klubb. 

 

Medlemsavgiften är 250 kronor för ett kalenderår.  

Du behöver vara medlem för att kunna delta i kurser och cirklar.  

 

Läs mer på vår webbplats: 

https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida 
 

SeniorNet Botkyrka ingår i nätverket SeniorNet Sweden och samverkar  

med Botkyrka kommun, PRO, SPF och ABF.      
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