
  
SeniorNet Botkyrka, Adress: Grödingevägen 2, 147 30 Tumba 

 

 

                              
 

Det rullar på riktigt fint! ❤️ 

 
Höstens program rullar på och vi har fysiska möten på plats i Tumba och Hallunda. Det är fantastiskt 
att kunna ses igen.  
 
Det kan hända att vi behöver göra ändringar beroende på hur det går och hur läget är.  
 
Vårt program för hösten innehåller  
Mobiljunta, PC junta, Zoomjunta och Smarta hemmet junta,  
IT akut och IT stuga. Grundkurser, cirklar och Fredagsträffar med 
aktuella teman 
 
Vi tänker att du som besöker oss är vaccinerad. Vi förbereder 
lokalerna så att det går att hålla avstånd. Och våra handledare är 
fullvaccinerade.  
 

Välkommen till SeniorNet Botkyrka – program vecka 42    
18 oktober - 22 oktober 2021 

 
Här är en sammanfattning av vad som händer under vecka 42,  18 oktober – 22 oktober  
 
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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IT-stugan, 20 oktober och IT Akuten 
 
Behöver du hjälp med din telefon, dator eller annan digital utrustning kan du med fördel vända 
dig till oss. Vi ger både praktisk hjälp och support om du har frågor.  

 
IT stugan är öppen på  onsdagar 14.30 - 16.45 varje vecka  
Plats: Seniorhuset Tumba  
Du kan även få hjälp digitalt via videoverktyg.  
 
Det finns alltid fika uppdukat.  
Mejla gärna dina frågor till: it-akuten@seniornetbotkyrka.se   
 
Du kan givetvis droppa in på IT-stugan om du vill ha hjälp eller har frågor som du vill diskutera 
med handledare eller besökare. Vi hjälper varandra.  
 
Bemannar IT-stugan gör Olle Lennartsson, Stig Marklund, Sune Nilsson med flera. 
__________________________________________________________________________ 

 

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.  

Smarta hemmet junta 20 oktober  
Tid:  20 oktober 
Klockan 11.45 - 14.00 
Plats:  Seniorhuset Tumba 
Handledare: Olle Lennartsson/Sune Nilsson  
Har du frågor kontakta Sune Nilsson, sune.n@live.se eller Olle Lennartsson Olle 

olennartsson@gmail.com 

Mobiljunta Android, 21 oktober  

Tid:    21 oktober  
Klockan 9.00 - 11.15 
Plats: Seniorhuset Tumba 
Handledare: Gunilla Sätterberg/Inger Feldhofer 
Har du frågor kontakta gunilla.satterberg@tyfonmail.se 

__________________________________________________________________________ 

 
Pubträff i Seniorhuset 21 oktober 2021 

 
Leif Magnusson berättar om X-et Erixon. 
Tid: 21 oktober klockan 16.00  
 
Du kan köpa dryck och smörgåsar till självkostnadspris.  
 
Arrangör SPF i samverkan med PRO och SeniorNet Botkyrka  
__________________________________________________________________________ 
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Bli säkrare på nätet -  ett program som alla bör ta del av!  

Visste du att nästan var femte svensk råkat ut för bedrägeriförsök på nätet? 
Den 15 oktober arrangerade Internetstiftelsen ett program om hur du blir säkrare på internet. 
Programmet finns inspelat på Internetstiftelsens Youtube kanal . 
Programpunkter 
Hur skyddar jag mig mot nätfiske? Jan Olsson, Polisen  
Hur förhindrar jag att mitt bank-id missbrukas?, BankID   
Lösenordsskola: hur skyddar jag mina tjänster på nätet? Måns Jonasson, internetexpert på 
Internetstiftelsen   
Hur e-handlar jag säkert? Anne Bardeman och Nina Jelver, Svensk Handel  

Mer information finns också på Intenetstiftelsen internetkunskap om IT-brott, YouTube 

Information finns också på Internetstiftelsens hemsida om IT-brott   

_____________________________________________________________________ 

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. 
 
 

Oktoberhälsningar  
 
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 

https://internetstiftelsen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=KeRZLxrUsM4&t=254s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDs7N_g_eiZbD2-J5b_twZIA8Tyf1lAZ
https://internetkunskap.se/?gclid=CjwKCAjwzaSLBhBJEiwAJSRokuN0NF66k_nHoXCVy03l2o0HvBzDqFHFxKCVxV42WCRzfkdvJgGETRoCviEQAvD_BwE
https://internetkunskap.se/?gclid=CjwKCAjwzaSLBhBJEiwAJSRokuN0NF66k_nHoXCVy03l2o0HvBzDqFHFxKCVxV42WCRzfkdvJgGETRoCviEQAvD_BwE
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