
                  

 

                  SENIORER LÄR SENIORER IT 
 

 
    
PROGRAM VÅREN 2018 

Lär dig mer om datorer, smarta telefoner, plattor eller annan  
digital utrustning. Bli bättre på att kommunicera digitalt.  
 
Vårt program innehåller:  
• Öppet hus  
• Supportverkstad  
• Cirklar 
• Sociala medier   
 
Varmt välkommen 

SeniorNet Huddinge 



 

Öppet hus våren 2018 
 
Tid:   Klockan 13.00 - 14.45 en torsdag i månaden.  

Plats: Huvudbiblioteket i Huddinge, Kommunalvägen 28 A. 
 
Program  
 

Datum  Tema  

 

25 januari Mail leverantörer  
Fördelar och nackdelar med gmail, hotmail, outlook  
med flera mailkonton.  
 

22 februari Smart telefon och abonnemang 
Att tänka på innan du köper en smart telefon och  
ett abonnemang samt tips om hur du använder telefonen.  
 

22 mars Digital brevlåda och e-tjänster  
Med en digital brevlåda så får du post från myndigheter  
digitalt istället för på papper. Information om flera av 
samhällets e-tjänster.  
 

26 april Trådlös uppkoppling 

Förslag till åtgärder för att få en bättre trådlös uppkoppling 

(Wifi). 
 

31 maj  Säkerhetslösningar  
Olika lösningar som gör ditt digitala liv säkrare.  
Om att skydda informationen i smarta telefoner, surfplattor,  
datorer med mera.  
 

Vi tar ut en mindre avgift på 20 kronor. Kaffe ingår. 

Du behöver inte göra någon anmälan. 

 

 
 
 

                 



 

Supportverkstad våren 2018  
 
Vill du ha praktisk hjälp med din dator, smarta telefon eller surfplatta? 

 

Vi erbjuder supportverkstad och finns på plats för dina frågor och IT-

problem. Ingen föranmälan behövs.  

 

Tid:  klockan 13.00 - 14.45 en torsdag i månaden.  

Plats: Huvudbiblioteket i Huddinge, Kommunalvägen 28 A. 

 
Datum  Aktivitet 

 

8 februari  Supportverkstad 

8 mars Supportverkstad  

12 april  Supportverkstad 

17 maj  Supportverkstad  

 

Ta med din utrustning, dator, smarta telefon eller surfplatta. 

Avgift: 20 kronor. 

 
Cirklar våren 2018  
 

Vill du ha en fördjupning inom ett tema. Anmäl ditt intresse.  

 

Dina önskemål bestämmer upplägget vid varje cirkeltillfälle. Vi hjälper 

varandra. En cirkel omfattar preliminärt tre tillfällen à tre timmar per gång. 

Maximalt åtta deltagare per cirkel. 

 

Planerade cirklar: iPad cirkel och Windows 10 cirkel.  

 

Ta med din dator, smarta telefon eller surfplatta. 

Avgift: 60 kronor. 

 

 

 

                  



 

Vår förening  
 

SeniorNet Huddinge är en ideell förening som verkar genom 

frivilliga medlemsinsatser. Vår idé är att Seniorer lär seniorer 

digital kommunikation och internet.  

 

Vårt mål är att bidra till att skapa förutsättningar för dig som 

senior att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.   
 

Avgift 
Vi tar ut en mindre avgift på 20 kronor vid öppet hus 

respektive supportverkstad. 

 

Avgiften för en cirkel som omfattar tre tillfällen à två timmar 

är 60 kronor.  

 
Anmälan 
Anmäl dig till en cirkel via: huddingeseniornet@gmail.com  

eller vid våra öppna träffar.  

 
Medlem 

Anmäl dig som medlem på SeniorNet Swedens webb och  

välj SeniorNet Huddinge som din lokala klubb. 

https://seniornet.se/medlemskap/ 

 

Medlemsavgiften är 250 kronor för ett helt år.  

 

Du behöver vara medlem för att kunna delta i våra cirklar och  

få hjälp vid vår supportverkstad.  

 

Läs mer på vår webbplats: https://huddinge.seniornet.se/  

SeniorNet Huddinge finns även på Facebook. 
  

SeniorNet Huddinge ingår i nätverket SeniorNet Sweden, 

https://seniornet.se/ 
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