Hösten 2022 startar vi med en rad nya
aktiviteter, för dig som är senior och vill
hålla dig uppdaterad kring smarta
telefoner, surfplattor och datorer.
I vår digitaliserade värld vill vi verka för
det livslånga lärandet.
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Vad ar Seniornet
Seniornet Huddinge arbetar för dig som vill vara en del
av dagens digitala samhälle. Vill du som vi ta till dig den
moderna digitaltekniken och se möjligheterna men inte
tänka på att allt var bättre förr. Vi har en lokal styrelse
som utgår ifrån dig som valt Huddinge som förening. Vi
är helt partipolitiskt och etniskt neutrala. Seniornet
Huddinge är en ideell förening och har därmed inget
vinstintresse utan din medlemsavgift investeras i
föreningen.
Seniornet Huddinge är en del av riksorganisationen
Seniornet Sweden. Totalt finns cirka 40 lokala Seniornet
föreningar runt om i Sverige, totalt har Seniornet
Sweden cirka 7000 medlemmar.

Seniornet Huddinge
Seniornet Huddinge bildades 2015 Föreningen har växt
och har nu cirka 60 medlemmar.
E-postadress: huddinge.seniornet@gmail.com
Tel. ordförande Sven Niklasson 0709-750011
Besöksadress: Seniornet Huddinge har ingen fast lokal
utan träffas endast i samband med möten och
arrangemang.
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Var finns vi?

Seniornet Huddinge brukar ha sina möten i
Huvudbiblioteket en trappa ner i den så kallade
”Programsalen”
Adress; Kommunalvägen 28 (Vid kommunalhuset, snett
emot Huddinge kyrka)

Vart digitala samhalle
Vi ser och har sett hur vårt samhälle förändras genom
att ny teknik införs inom i stort sett alla områden. Här
uppstår problem då inte alla i vårt samhälle kan eller har
möjlighet att ta del av denna utveckling. Vi ser
exempelvis kontanter försvinna, läkare hittar vi på
Internet osv. Språket förändras. Här måste vi hjälpas åt
så att tekniken blir tillgänglig för alla.

3

Vi halsar dig valkommen till
vara moten
Till våra möten är alla välkomna. Vår verksamhet består
av två delar dels så kallade ”Öppet hus” där vi har ett
aktuellt tema som vi presenterar, och dels vad vi kallar
Supportverkstad. I Supportverkstan hjälper vi dig med
teknik mm. Vi försöker diskutera lösningar på plats i
biblioteket, men har även funderingar på att hitta någon
form av digital lösning. Till Supportverkstan är endast du
som är medlem välkommen.
Hjälp oss! Självklart är du välkommen att hjälpa till vare
sig du är proffs eller endast har begränsade kunskaper.
Tillsammans löser vi de flesta problem.

Seniornet Huddinge
erbjuder utbildning i
Microsoft Office 365
Som medlem i Seniornet har du tillgång till en fantastisk
utbildning i Word, Excel, Powerpoint, Windows mm.
Utbildningen gör du i lugn och ro hemma eller var du än
befinner dig. Du kan göra den på telefon, platta eller
dator
4

Program for hosten 2022
Vi i styrelsen vill tacka alla er som lamnade in forslag
pa verksamhet for hosten 2022. Vi har nu
sammanstallt dessa och hostens program bygger till
stor del pa dessa.

Vart program hosten 2022 i
korthet
Öppet hus 8 september kl 13.00 i Biblioteket
Dagens tema vänder sig till dig som ska köpa eller
planerar att köpa en en telefon, platta eller dator. Vår
tanke är att starta från det att du öppnar kartongen och
påbörjar installationen/användningen. Hur undviker du
de vanligaste misstagen. Vilka appar är bra att ha
installerade. Hur kopplar du upp dig hemma.
Supportverkstad 22 september kl 13.00 i Biblioteket
När vi har Supportverkstad och försöker vi (vanligen
styrelsemedlemmarna) hjälpa dig att antingen komma
igång med någon nyanskaffad dator, platta eller
smartphone eller också försöker vi lösa dina problem. På
supportverkstan tar du med dig din egen smartphone
(telefon), platta eller dator. Vi pratar och diskuterar olika
grupper beroende på vad du har med dig. Vanligen tre
grupper Windows, Android och Ios.
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Öppet hus 6 oktober kl 13.00 i Biblioteket
Dagens tema behandlar hur du skyddar din telefon, platta
eller dator från olika typer av angrepp t ex. virus. Räcker
det med bara ett antivirusprogram. Bedrägerier blir allt
vanligare hur skyddar vi oss från dessa.
Supportverkstad 20 oktober kl 13.00 i Biblioteket
Öppet hus 3 november kl 13.00 i Biblioteket
Dagens tema att komma igång med Sociala medier är en
samverkan mellan Biblioteket och Seniornet Huddinge.
Vad innebär det att finnas på olika Sociala medier. Hur
kommer man igång.
Supportverkstad 17 november kl 13.00 i Biblioteket
Öppet hus 1 december kl 13.00 i Biblioteket
Dagens tema Windows inställningar och hur du rensar
din dator från skräpfiler mm. Vi kommer även att visa på
hur du rensar din telefon eller platta från olika skräpfiler
(Android och Ios)
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Vi finns pa en egen
webbplats och pa Facebook
Webbplats
Seniornet Huddinge har en egen webbplats/hemsida där
du kan läsa mer om verksamheten. Du kan även ta del
av tidigare föredragningar kring olika teman.
Du hittar oss på https://huddinge.seniornet.se/

Facebook
På Facebook lägger vi ut information, kort om
evenemang samt mer allmän information och nyheter
kring digitalisering. Du hittar oss på
https://www.facebook.com/snhuddinge/ under
förutsättning att du har ett Facebook konto.
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Hur blir man medlem i
Seniornet Huddinge
Givetvis vill du bli medlem i vår förening, där du dels kan
ta del av vårt digitala samhälles senaste möjligheter
samt få viss hjälp med dina tekniska problem
Så här gör du:
Gå till Seniornet Swedens webbplats,
https://seniornet.se/
1. Välj medlem (i den övre raden)
2. Klicka på ”Anmäl dig som medlem”
3. Fyll i formuläret (välj gärna Huddinge som
förening)
Medlemskapet kostar 250 kr/år och ger dig såväl
rabatter som ett rikligt utbud av utbildningar
Många av utbildningarna hittar du på Seniornet
Swedens webbplats.
https://seniornet.se/studiematerial/ Passa på att ta del
av utbildningen i Office365.

Välkommen till Seniornet Huddinge.
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