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Blåst eller bärgad på nätet! 
Internet är en fantastisk källa till nöje, kunskap, sociala kontakter och shopping. Ju mer tid vi 
tillbringar på nätet, desto mer lockande blir det för kriminella att också hänga där. Det är lätt 
att bli lurad om man inte vet vad man ska titta efter. 
  

Alldeles oavsett vad du råkar ut för är syftet att lura av dig information som kan användas för 
bedrägerier och att tjäna pengar. Det finns många olika metoder som bedragare använder för 
att luras, till exempel via fejkade myndighetsmejl eller utpressning av olika slag.  
 

Under föredraget kan du lära dig lite om hur du skyddar dig till exempel; Vad du ska akta dig 
för när du handlar på nätet - Hur du kan känna igen ett bluffmejl - Varför du ska bry dig lite 
mer om dina lösenord - Var du hittar fler källor till mer kunskap. 

 

Tid:  25 februari 2022 klockan 10 - 11.30, med en kort paus.                
Plats: Digitalt via Zoom 
Länk:               https://zoom.us/j/4169763214 
 

Värdar:          Carl-Olof Strand, Eva Blommegård, Johan Murray och Per Tegevi  
 

Ingen anmälan. Du har länken här i inbjudan. Koppla gärna upp dig redan från klockan 09.30 
den 25 februari. Fråga gärna din lokala förening i förväg om du är osäker på hur du ansluter.   

 

Varmt välkommen                      
 

Angela, Birgitta, Carl-Olof och Mona  
 

Kontakt för frågor: Carl-Olof Strand, carlolofstrand@gmail.com 
Inbjudan skickas till dig och alla andra medlemmar i SeniorNet. 

Du är inbjuden till digitalt SeniorNet seminarium  

25 februari 2022 kl 10 – 11.30  

med Anne-Marie Eklund Löwinder  

Anne-Marie Eklund Löwinder är rankad som en av landets främsta IT-säkerhetsexperter  
Hon har bl.a. varit säkerhetschef på Internetstiftelsen, Internet Foundation i Sverige i nästan 
20 år. Numera har hon gått över till egen verksamhet och arbetar med utredningar, utbild-
ningar och håller spännande och lärorika föreläsningar om internet och säkerhet samt har 
flera styrelseuppdrag. 
 

Anne-Marie är en av få personer i världen som blivit utsedd till kryptoofficer och har en av 
nycklarna till internet i sin ägo.  
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