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Vi är igång på riktigt! ❤️ 

 
Nu har vi börjat med höstens program och har anpassade fysiska möten på plats i Tumba och  
Hallunda. Det kan hända att vi behöver göra ändringar beroende på hur det går och hur läget är. Men 
vi försöker så gott det går och välkomnar alla besökare. 
 
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 tänker att du som besöker oss 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 39    
27 september – 1 oktober 2021 

 
Här är en sammanfattning av vad som händer under vecka 39, 27 september  - 1 oktober  
Hoppas du blir intresserad och vill delta i kurser, cirklar, juntor och träffar.  
 
Kontakta gärna handledaren för aktiviteten om du har frågor.  
 
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 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Juntor  
Juntorna är träffar för att vi ska lära oss mer om och prova på digitala bekvämligheter.  
Du behöver ha Smart telefon/PC och ha baskunskaper.  

 

Mobiljunta Android, 28  september, via Zoom  
Tid:    28 september klockan 9.00 - 11.15 

Plats: Digitalt via Zoom Länk 

https://zoom.us/j/96599758914?pwd=WC9SVE85U1ljdDFhem03TlBaVjhZUT09 

Handledare: Gunilla Sätterberg/Inger Feldhofer 
 
Har du frågor kontakta gunilla.satterberg@tyfonmail.se 
___________________________________________________________________________ 
 

PC junta,  29 september  
Tid:    29 september klockan  11.45 - 14  
Plats: Seniorhuset Tumba eller  
Du som vill kan delta via Zoom. Länken är: 
https://zoom.us/j/94743765114?pwd=a0tnMlZMWjZ0R2RSSGhrcCtRclpOQT09 
 
Handledare: Sune Nilson och  Stig  Marklund 
 
Har du frågor kontakta: sune.n@live.se 
__________________________________________________________________________ 

 
IT-stugan, 29 september, och IT Akuten 
Behöver du hjälp med dina IT-problem kan du med fördel vända dig till oss. 

 
IT stugan har startat. Nästa tillfälle är den 29 september.  
IT stugan är öppen på onsdagar 14.30 - 16.45 varje vecka  
Plats: Seniorhuset Tumba  
Du kan även få hjälp digitalt via videoverktyg.  
 
Mejla gärna dina frågor i förväg till: it-akuten@seniornetbotkyrka.se   
Du kan även droppa in på IT-stugan om du vill ha hjälp med smärre problem. 

__________________________________________________________________________ 

 

Google cirkel, 30 september 

Sök smart på internet, bli uppdaterad och testa möjligheter. 

Tid:    30 september klockan 09.00 - 11.15  

Plats: Seniorhuset Tumba  

Handledare: Owe Eiksson och Stig Marklund 

Har du frågor/vill anmäla dig: kontakta: owe@erkonsult.com 

__________________________________________________________________________ 
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Aktuellt kommande som kan vara intressant och inspirerande  
 
 

Emma Frans föreläser om Källkritik och infodemi,  1 oktober 
Välkommen till  en digital föreläsning om Källkritik. Vi är extra glada för att Emma Frans 
föreläser om hur vi blir bättre på källkritik. Därefter samtal och allmän information. 
 
Tid: 1 oktober klockan  10 - 11.30 
Plats: Digitalt via Zoom Länk.  
 
Inbjudan: SeniorNet bjuder in till föreläsning om källkritik 1/10 med Emma Frans 
 ____________________________________________________________________________ 

Vilse i teknikbutiken?,  föreläsning med Martin Appel, 11 oktober 
Du som är medlem i SeniorNet Botkyrka är välkommen till en föreläsning som  
SeniorNet Salem arrangerar den 11 oktober.   

Martin Appel,  PC för alla,  håller föredrag under rubriken ”Vilse i teknikbutiken? 
Tid: 11 oktober kockan 14.00  
Plats: Stora Murgrönan. Salem centrum (det är en stor lokal och lätt att hålla avstånd).  

____________________________________________________________________________ 

Bli säkrare på nätet - inbjudan till Tänk Säkert och Digital idag, 15 oktober  

Visste du att nästan var femte svensk råkat ut för bedrägeriförsök på nätet? 
 
Tid: 15 oktober klockan 9-11 är du bjuden till en förmiddag som gör dig säkrare på internet, 
med föredrag från Polisen, BankID, Svensk Handel och Internetstiftelsen. 
 
Evenemanget är kostnadsfritt och sänds online så att du kan vara med var du än är.  
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig redan nu! 
 
Sprid gärna informationen och här finns en flyer Bli säker på nätet som du kan använda. 
____________________________________________________________________________ 

 

Veckan som gått 20 - 24 SEPTEMBER. 

Härlig vecka!  

Med Digital skattjakt vid Seniorhuset Tumba, mobiljunta Android i Hallunda, uppstart av IT-
stugan i Tumba, Fredagsträff i Hallunda och promenad i natursköna Norsborg.  

Digitala skattjakten vid Seniorhuset var ett lyckat inslag med kluriga frågor. Ove Eriksson och 
Olle Lennartsson var värdar för aktiviteten. Definitivt ett inslag som vi bör ha vid flera tillfällen.  

Fredagsträffen i Hallunda var välbesökt, intressant och inte minst rolig. Du kan också ta del av 
innehållet i den proffsiga presentationen Smarta hemmet, här.  

 

https://us06web.zoom.us/j/4169763214
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/09/SeniorNet-bjuder-in-till-forelasning-om-kallkritik-1-oktober-med-Emma-Frans.pdf
https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/
https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/
https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/
https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/09/Seniornet-flyer.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fseniornet.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FSmarta-hemmet-2021.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1yKVY7aCNTOIAqP_vJgvuPCtVnQ


  
SeniorNet Botkyrka, Adress: Grödingevägen 2, 147 30 Tumba 

 

 

 

Promenaden i Norsborg leddes av Gunilla Sätterberg. Succé, ett 20-tal personer kom till 
vandringen trots att det var lite ”huskigt” väder. Roligt också för att personer som aldrig varit  
i området deltog och fick upptäcka hur naturskönt Norsborg är. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
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. 
 
 

Hösthälsningar  
 
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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