SeniorNet Botkyrka brev – vårens program
första kvartalet 2022

Vårens program 2022
Är du nyfiken på digitala fyndigheter?
Allt händer så snabbt i den digitala världen och under pandemin ännu snabbare.
Vill du prova på, uppdatera dina kunskaper eller lära dig mer?
Vi startar vårterminen med digitala videomöten och så snart det blir möjligt öppnar vi såklart
upp för möten på plats i våra lokaler. Det kan bli ändringar i programmet men då meddelar vi
det i mejlutskick och på hemsidan.
Vårens aktuella program innehåller:
Mobiljunta, PC junta, Fotojunta och Smarta hemmet junta
IT akut och IT- support
Fredagsträffar med aktuella teman
Vi har flera planerade kurser och cirklar men det dröjer ett tag innan vi kan ge närmare besked
om när och i vilken form de kommer genomföras. Vi återkommer om det.

Varmt välkommen
SeniorNet Botkyrka
Här följer en sammanfattning av vad som händer under första kvartalet 2022.
Kontakta gärna handledaren för respektive program när du har frågor.
Du kan också ringa på vårt telefonnummer 08-546 723 00, det går fint att läsa in ett meddelande
och du kan alltid mejla till it-akuten@seniornetbotkyrka.se
Behöver du hjälp med att använda videoverktyg så finns information på Zoom special. Du kan också
mejla till it-akuten med dina frågor.
Du kan ansluta till alla digitala juntor och fredagsträffar via samma länk.
https://zoom.us/j/96599758914?pwd=WC9SVE85U1ljdDFhem03TlBaVjhZUT09
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Välkommen till SeniorNet Botkyrka våren 2022
IT akut och IT-stuga
Behöver du hjälp med dina IT-problem kan du med fördel vända dig till oss.
Mejla gärna dina frågor till
it-akuten@seniornetbotkyrka.se
IT akuten är bemannad med flera handledare som bevakar och läser mejlen.
Du får svar så snart som möjligt av en handledare som är kunnig inom just ditt frågeområde.
Du kan även få hjälp digitalt via videoverktyg.
IT stugan i Seniorhuset Tumba öppnar när det blir möjligt på onsdagar varje vecka.
______________________________________________________________________________

Juntor
Juntorna är trivsamma träffar för att lära mer om och prova på digitala bekvämligheter.
Du behöver ha egen utrustning; Smart telefon/Platta/PC och ha baskunskaper.
Mobiljunta iPhone och iPad
Tid:
16 feb och 9 mars
Klockan:
9 -11.15
Plats:
Digitalt via Zoom, Zoom länk.
Ledare:
Britt Arenander
Har du frågor kontakta Britt Arenander, lizcas46@gmail.com
PC junta
Förbättra dina datorkunskaper för PC.
Tid:
16 feb och 27 april
Klockan:
11.45 - 14.00
Plats:
Digitalt via Zoom - Zoom länk
Ledare:
Sune Nilsson och Stig Marklund
Har du frågor kontakta sune.n@live.se
Mobiljunta Android via Zoom
Tid:
17 februari
klockan
09.00 - 11.15
Plats:
Digitalt via Zoom - Zoom länk.
Ledare:
Inger Feldhofer och Gunilla Sätterberg
Har du frågor kontakta inger.feldhofer@hotmail.com
Smarta hemmet junta
Bli bekant med lösningar för smarta hemmet.
Tid:
16 mars och 23 mars
klockan:
11.45 - 14.00
Plats:
Digitalt via Zoom - Zoom länk
Ledare:
Olle Lennartsson och Stig Marklund
Har du frågor kontakta: olennartsson@gmail.com
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Mobiljunta Android (på plats om det är möjligt)
Tid:
5 april
klockan
09.00 - 11.15
Plats:
ABF-huset Hallunda
Ledare:
Gunilla Sätterberg/Inger Feldhofer
Har du frågor kontakta gunilla.satterberg@tyfonmail.se
Mobiljunta Android (på plats om det är möjligt)
Tid:
19 april
Klocka:n
9.00 - 11.15
Plats:
Seniorhuset Tumba
Ledare:
Gunilla Sätterberg/Inger Feldhofer
Har du frågor kontakta gunilla.satterberg@tyfonmail.se
Fotojunta (på plats om det är möjligt)
Ta bättre bilder med smarta telefonen.
Tid:
28 april
Klockan:
11.45 - 14
Plats:
Seniorhuset Tumba
Ledare: Sune Nilsson och Ulla Comérus
Har du frågor kontakta sune.n@live.se
________________________________________________________________
________

___ ___

Fredagsträffar
Öppna fredagsträffar med aktuella teman.
Tid:
Lokal:

klockan 10.00 - 12.00.
digitalt via Zoom så länge som det behövs.

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

25 februari – digitalt via Zoom
Smarta hemmet - om hur du gör för att koppla upp smarta lösningar i ditt hem.
Ledare: Sune Nilsson/Stig Marklund/Olle Lennartsson
25 mars – (på plats om det är möjligt)
Digital underhållning. Streamingtjänster för film, TV och musik. Ex. Netflix, YouTube, SVT-play
Spotify och många fler.
Ledare: Olle Lennartsson/ Ulla Comérus/ Gunilla Sätterberg
22 april (på plats om det är möjligt)
Fotografera med smarta telefonen
Ta bättre bilder och gör din egen fotobok.
Ledare: Sune Nilsson och Ulla Comérus
________________________________________________________________________________
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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 vi kan.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar också hänsyn till kommunens råd
och förhållningssätt. Alla har vi ett ansvar att vara försiktiga så länge som det behövs.

Januarihälsningar
Alla vi som medverkar
i SeniorNet Botkyrka
Webbplatsen SeniorNet Botkyrka

Kontaktuppgifter till handledarna:
Britt Arenander
Ulla Comerus
Tommy Durge
Owe Eriksson
Olle Lennartsson
Stig Marklund
Sune Nilsson
Gunilla Sätterberg
Jan Vikström
Inger Feldhofer

lizcas46@gmail.com
ulla@comerus.net
tommy_durge@hotmail.com
owe@erkonsult.com
olennartsson@gmail.com
stig.marklund@live.com
sune.n@live.se
gunilla.satterberg@tyfonmail.se
jamavikstrom@gmail.com
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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