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Nu börjar vi!  
 
Mycket har hänt sedan vi kunde träffas på riktigt sist. Nu börjar vi med höstens program och vi 
kommer ha anpassade fysiska möten på plats i Tumba, Tullinge och Hallunda. 
 
Vårt program för hösten innehåller  
Mobiljunta, PC junta, Zoomjunta och Smarta hemmet junta,  
IT akut och IT stuga Grundkurser och cirklar och Fredagsträffar 
med aktuella teman 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tänker att 
du är vaccinerad och använd gärna munskydd om du vill. Vi 
förbereder lokalerna så att det går att hålla avstånd, torkar av 
utrustning och sanerar. Och våra handledare är fullvaccinerade.  
 
 

Välkommen till SeniorNet Botkyrka – program vecka 37 nr 2 
(innehåller vissa ändringar)  

 
Här är en sammanfattning av vad som händer under vecka 37, 13 - 17 september. Hoppas du 
blir intresserad och vill delta i kurser, cirklar, juntor och träffar.  
 
Nytt i höst är att du anmäler dig direkt till handledaren för kurser och cirklar. Du behöver också 
anmäla dig till fredagsträffar.  
 
Du kan också ringa på vårt telefonnummer  08-546 723 00 och läsa in ett meddelande och det 
går alltid bra att mejla till it-akuten@seniornetbotkyrka.se 
 
Av familjeskäl behöver en av våra handledare ta en paus under en tid och det innebär vissa 
förändringar i vårt tidigare utsända program.    
 

 

SeniorNet Botkyrka brev – vecka 37 2021 nr2 
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Släktforskning cirkel, startade redan 2 september 

Tid; Start 2 september klockan 12.00 - 16.00 

Plats: ABF-huset Hallunda 

Handledare: Tommy Durge 

Anmälan till tommy_durge@hotmail.com 

 

Juntorna är träffar för att vi ska lära oss mer om och prova på digitala bekvämligheter.  

Du behöver ta med dig din egen utrustning;  Smart telefon/PC och ha baskunskaper.  
 

Mobiljunta iPhone och iPad, 15 september 

Tid: Start 15 september klockan 09.00 - 11.15 

Plats: Seniorhuset Tumba 

Handledare: Britt Arenander 

Anmälan till lizcas46@gmail.com 

 

PC junta 15 september  - Förbättra dina datorkunskaper för PC, flyttas fram till preliminärt 

den 29 september.  

 

Mobiljunta Android, 16 september   

Tid  16 september klockan 9.00 - 11.15 

Plats: Seniorhuset Tumba 

Handledare: Gunilla Sätterberg 

Anmälan till gunilla.satterberg@tyfonmail.se 

 

Ett smart hem, 17 september –  första fredagsträffen (ändrat tema) 

Bekanta dig med ett smart hem som är fullt med uppkopplade prylar. Se hur man kan styra 
och automatisera hemmet både via mobilen och/eller med röststyrning.  

Tid: 17 september klockan 10.00 - 12.00 
Plats: Biblioteket Tullinge  

Digitalt via Zoom (ingen anmälan)  
https://zoom.us/j/97377885817?pwd=NTVYVnJXUitGY0NhYUhLZDBKWTdxZz09  

Handledare: Owe Eriksson och Stig Marklund berättar och visar på olika spännande lösningar 
som gör vardagslivet bekvämare.   
 
Gör gärna din anmälan till it-akuten@seniornetbotkyrka.se och säkra din plats (max 20 
personer) om du vill delta på Biblioteket. 

Kostar: 20 kronor  
Betala via Swish eller plusgiro 
Swish nummer: 123 075 33 92 
Plusgiro: 264 827 - 7 

Ersätter tidigare tema "Din digitala värld" som flyttas till ett senare tillfälle.   

Ett motsvarande program kommer även hållas i Hallunda, ABF huset preliminärt vecka 38, 
den 24 september.  
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Kontakta oss  
Om du har frågor kan du alltid mejla till it-akuten@seniornetbotkyrka.se  
Du kan också ringa på  vårt telefonnummer 08-546 723 00. 
Så svarar vi så snart det går. 

 
 

Hälsningar  
 
Alla vi som medverkar i 
SeniorNet Botkyrka  
 
 
Webbplatsen SeniorNet Botkyrka  
                                                                

  

 
                  
           Gör din anmälan till kurser och cirklar direkt till handledaren via mejl: 
 

Britt Arenander  lizcas46@gmail.com 
Ulla Comerus ulla@comerus.net 
Tommy Durge tommy_durge@hotmail.com 
Owe Eriksson owe@erkonsult.com 
Olle Lennartsson olennartsson@gmail.com 
Stig Marklund stig.marklund@live.com 
Sune Nilsson sune.n@live.se 
Gunilla Sätterberg gunilla.satterberg@tyfonmail.se 
Jan Vikström jamavikstrom@gmail.com 
Inger Feldhofer  inger.feldhofer@hotmail.com 

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

Juntor: 50 kronor per tillfälle.  
Fredagsträffarna: 20 kronor per tillfälle. 
IT-stugan: 50 kronor vanliga ärenden och 100 kronor för större jobb.  
Om du inte är medlem kostar datorstugan 70 respektive 150 kronor. 
 
Betala via Swish eller plusgiro  
Swish: nummer 123 075 33 92 
Plusgiro: 264 827 - 7 
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