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Ny start i höst! 
 

Nyfiken på digitala nyttigheter!  
 

Det går så snabbt i den digitala världen. Mycket har hänt sedan 
vi kunde träffas på riktigt sist. Vårt program för hösten är nu så 
klart det kan bli och vi tänker att det går att ha fysiska möten 
på plats i Tumba, Tullinge och Hallunda.  
 
Vi följer utvecklingen och rekommendationerna och är beredda 
att ha digitala möten om det behövs och fungerar bättre.  
 
Vårt program för hösten innehåller  
Mobiljunta, PC junta, Zoomjunta och Smarta hemmet junta 
IT akut och IT stuga  
Grundkurser och cirklar  
Fredagsträffar med aktuella teman 
 
Program hösten 2021 pdf.  
 

Välkommen till SeniorNet Botkyrka 

 
Program i september  

Här är en sammanfattning av alla aktiviteter under september månad. Hoppas du blir intresserad och 
vill delta i kurser, cirklar, juntor och träffar. Vi blir så mycket digitalare tillsammans!  
 
Nytt i höst är att du anmäler dig direkt till handledaren för kurser och cirklar. Du kan också ringa på vårt 
nya telefonnummer (kommer snart) under telefontid eller läsa in ett meddelande så svarar vi så snart vi 
har möjlighet.  
 

 

SeniorNet Botkyrka brev – augusti  2021                   

mailto:seniornetbotkyrka@hotmail.com
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/abcdeSeniorNet-Botkyrka-program-ht-2021-14-augusti.pdf


  
SeniorNet Botkyrka, Adress: Grödingevägen 2, 147 30 Tumba 

Kansliet: seniornetbotkyrka@hotmail.com 

 

 

 

 

Släktforskning cirkel, 2 september 

Tid; Start 2 september klockan 12.00 - 16.00 

Plats: ABF-huset Hallunda 

Handledare: Tommy Durge 

Anmälan till: tommy_durge@hotmail.com 

Mobiljunta iPhone och iPad, 15 september 

Tid: Start 15 september klockan 09.00 - 11.15 

Plats: Seniorhuset Tumba 

Handledare: Britt Arenander 

Ingen anmälan öppet för alla intresserade.  

PC junta 15 september  - Förbättra dina datorkunskaper för PC 

Tid: 15 september klockan 11.45 - 14.00  

Plats: Seniorhuset Tumba  

Handledare: Sune Nilsson  

Ingen anmälan öppet för alla intresserade. 
 

Mobiljunta Android, 16 september   
Tid  16 september klockan 9.00 - 11.15 

Plats: Seniorhuset Tumba 

Handledare: Gunilla Sätterberg 

Ingen anmälan öppet för alla intresserade. 

Öppna fredagsträffar med aktuella teman. Vi prövar en hybrid; föreläsningen sker live på ena 

stället och digitalt på det andra. Du väljer var du vill ta del av föreläsningen på Biblioteket i Tullinge eller 

i ABF-huset Hallunda. Handledare finns på båda ställena. Första gången blir en test för att pröva den 

nya tekniken, spännande att se om och hur det fungerar.  

Din digitala värld, 17 september – första fredagsträffen 

innehåll: PC, Cromebook och  surfplatta med tangentbord. Strömmade tjänster av olika slag.  

Tid: 17 september klockan 10.00 - 12.00 

Plats: Biblioteket Tullinge och ABF-huset Hallunda samtidigt.  

Handledare: Sune Nilsson, Olle Lennartsson och Stig Marklund  

Ingen anmälan öppet för alla intresserade. 

Seniorveckan, 20 september - Program finns att hämta i Seniorhuset. 
Digital skattjakt  
Tid: 20 september klockan 12.00 - 13.00  
Plats: Seniorhuset Tumba 
Ledare: Owe Eriksson /Olle Lennartsson 
Ingen anmälan öppet för alla intresserade 
 

Mobiljunta Android, 21 september  
Tid:   21 september  klockan 9.00 - 11.15 

Plats: ABF-huset Hallunda  

Handledare: Gunilla Sätterberg  

Ingen anmälan öppet för alla intresserade. 

 
 

mailto:seniornetbotkyrka@hotmail.com
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IT stugan på onsdagar, start 22 september 
Behöver du hjälp med dina IT-problem kan du med fördel vända dig till oss. Vi har IT stuga i Seniorhuset 
Tumba varje vecka och du kan även få hjälp digitalt via videoverktyg.  
 

IT stugan är öppen på onsdagar 14.30 - 16.45 med start den 22 september. 
Mejla gärna dina frågor i förväg till: it-akuten@seniornetbotkyrka.se  
Du kan givetvis även droppa in på IT-stugan om du vill ha hjälp med smärre problem. 
 

Zoomjunta, 22 september  - Bli bekväm med att använda Zoom för digitala möten.   
Tid: 22 september klockan 11.45 - 14.00 
Plats: Seniorhuset Tumba 
Ledare: Sune Nilsson 
Ingen anmälan behövs öppet för alla intresserade. 

Smart telefon grundkurs, 23 september  
Tid:. 23 september klockan 11.45 - 14.00 

Plats: Seniorhuset Tumba 

Handledare: Sune Nilsson  

Anmälan till:  sune.n@live.se 

Seniorveckan, 24 september - Upptäck natursköna Norsborg  
Tid: 24 september klockan 12 -15 
Plats: Vändplan, Norrskogsvägen, Norsborg 
Ledare: Gunilla Sätterberg 
 

Mobiljunta Android via Zoom, 28 september  
Tid:  28 september klockan 09.00-11.15 

Handledare Gunilla Sätterberg 

Länk till juntan: Digitalt via Zoom 

Ingen anmälan öppet för alla intresserade. 

Google cirkel, 30 september - Sök smart på internet och mycket mer 

Tid: 30 september  klockan 09.00 - 11.15    

Handledare: Owe Eriksson  

Anmälan till: owe@erkonsult.com 

Kontakta oss  
Om du har frågor kan du mejla till it-akuten@seniornetbotkyrka.se  
så svarar vi så snart det går. 
 

Senioraktiviteter i kommunen 
Här hittar du ett utbud av aktiviteter och föreningar som riktar sig till dig som senior. 
Senioraktiviteter i Botkyrka kommun - länk till kommunens webbplats.  
 

Hittaut i Tullinge, Lida och Hågelby 
Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du med hjälp av en karta /digital eller på papper) letar 
checkpoints i din omgivning. Det är Tullinge SK som är arrangör och kommunen som ger stöd.  
 
Ta med Hittautkartan på promenaden eller cykelturen. Vid varje checkpoint finns en kod som du kan 
registrera på ditt konto. Du upptäcker nya ställen och det är jättekul!  
Hittaut pågår till 31 oktober 2021, så än finns det gott om tid.  
Länk till Hittaut Tullinge Botkyrka.  

mailto:seniornetbotkyrka@hotmail.com
mailto:it-akuten@seniornetbotkyrka.se
mailto:sune.n@live.se
https://zoom.us/j/97772621580?pwd=b3QyUjZZakp6ZCtWd2VQaldqd2xydz09
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/#h.56llnry0bcxy
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/#h.56llnry0bcxy
mailto:it-akuten@seniornetbotkyrka.se
mailto:it-akuten@seniornetbotkyrka.se
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.botkyrka.se%2Fstod-omsorg-och-familj%2Faldreomsorg%2Fsallskap-och-aktiviteter%2Faktiviteter-for-seniorer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrEsR-85ctW-xHXXVzyMLRlOUs4w
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida/aktuellt/hittaut-2021?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.orientering.se%2Fprovapaaktiviteter%2Fhittaut%2Ftullinge%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFv5JWTBvSwaTNNOgKj4lcMAGcfYw
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Digitalare tillsammans med DigiCare Tillsammans 
SeniorNet-föreningar delar erfarenheter och tips om digital teknik  
via appen DigiCare Tillsamman. Öppet för alla och kostar ingenting.  
 
Exempel på möten: Kanel Digital SeniorNet Södermalm, Digitalfika 
SeniorNet Sollentuna, SNÖ på tisdagar SeniorNet Örebro och SeniorNets 
Fotoklubb. 
 
Du deltar via appen DigiCare Tillsammans som du kan hitta i App Store eller 
Google Play.  På vår hemsida ser du en lista på kommande DigiCare Tillsammans-möten. 

 

Augustihälsningar  
 
 
Styrelsen  
SeniorNet Botkyrka  
 
 
Webbplatsen SeniorNet Botkyrka  
 
 
 
 

Hitta ett ord i ordkedjan  
Hitta ett ord genom att hoppa från bokstav till bokstav. Du kan bara hoppa mellan bokstäver som är 
knutna till varandra genom linjer. Lista ut var du ska börja. Alla bokstäver ska användas en gång för 
att hitta det tretton bokstäver långa ordet. 

                 
          
 

En ny början i höst även om det finns frågetecken. En trevande men optimistisk start. 

Vissa ändringar kan därför bli aktuella vartefter. Håll gärna koll på hemsidan.  
 

                                                                  

mailto:seniornetbotkyrka@hotmail.com
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.digicareapp.com%2Ftillsammans%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQj-xzUAnh39bbxgI5Hz9VzQfqkw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fse%2Fapp%2Fdigicare-tillsammans%2Fid1523064260&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuk2RIhQM-pVzNBlQ67JaWYV53hg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digicareapp.tillsammans
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida?authuser=0
https://sites.google.com/site/botkyrkasnb/Startsida?authuser=0

