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Under våren kommer vi att bjuda in 

föredragshållare inom aktuella områden allt 

för att hålla dig uppdaterad kring smarta 

telefoner, surfplattor och datorer. 

Vårt mål är att du även ska kunna följa alla 

Öppet hus som livesändning, Läs mer på sidan 
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Vi i SeniorNet Huddinge 

SeniorNet Huddinge är en ideell IT-förening. Seniorer lär 
seniorer digital kommunikation och internet är vår 
affärsidé. SeniorNet Huddinge ingår i det nationella 
nätverket SeniorNet Sweden som består av 45 lokala 
föreningar runt om i landet med totalt 7 000 
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 
Vi behöver bli fler som deltar i styrelsearbetet, hjälp oss 
gärna. 
 

Var finns vi? 

Besöksadress: SeniorNet Huddinge har ingen fast lokal 
utan träffas endast i samband med möten och 
arrangemang. 
 

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) 
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Program för våren 2023 

Vi i styrelsen har satt ihop ett program för våren som vi 
hoppas ni tycker är bra och givande Vi vill gärna ha fler 
som vill delta i styrelsearbetet. Kontakta någon av oss i 
styrelsen Du behöver inte vara proffs inom IT. Hjärtligt 
välkomna! 
 
Vi brukar bjuda in till två olika typer av möten 
 
Öppet hus innebär att någon från SeniorNet eller 
inbjuden gäst tar upp ett aktuellt tema. Vi gör en kort 
paus i halvtid för att dricka kaffe, vanligen med en kaka 
eller bulle till. 
Plats: Huvudbiblioteket Kommunalvägen 28 Kl: 13.00 
 

Supportverkstad innebär att du tar med dig din dator, 
telefon (smartphone) eller surfplatta så hjälps vi åt att 
lösa problem samt informera om olika lösningar. Här 
brukar vi samlas vid tre olika bord ett med alla Android 
enheter, ett med Ios det vill säga Ipad och Iphone, Det 
tredje bordet brukar vi samlas som har PC det vill säga 
Windows.  Vi har också planer på att digitalt försöka 
genomföra hjälpen.  
 
Plats: Huvudbiblioteket Kommunalvägen 28 Kl.: 13.00 
 
  



4 

 



5 

Supportverkstad har vi följande 
dagar:  

Supportverkstad 26 januari 
Supportverkstad 23 februari  
Supportverkstad 23 mars 
Supportverkstad 23 mars 
Supportverkstad 27 april 
 

Öppet hus den 12 januari   
Stieg Andersson från Biblioteket informerar 
om Bibliotekets digitala tjänster 

Till ”Öppet hus” är alla 
välkomna.  
 
Dagens tema vill ge dig 
en inblick i vad ett 
modernt bibliotek 
erbjuder dig.  
Du erbjuds att låna e-
böcker, ljudböcker eller 
varför inte låna filmer. Du 

har också tillgång till ett antal dagstidningar  
Under temat lär du dig det mesta som krävs för att 
komma igång och använda dessa fantastiska tjänster 
helt gratis.  
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Öppet hus 9 februari  
Ann-Louise Bergqvist Huddinge kommun 
informerar om digitala senior tjänster.  
Kjell Odelberth informerar om SL 
”kollektivtrafik” 

  
            

   

 

 
Till ”Öppet hus” är alla välkomna  
 
Dagens tema står Huddinge kommun för och SeniorNet 
Huddinge. Vi får veta vilka satsningar och möjligheter 
som kommunen erbjuder oss seniorer,  
 

• Vill du lära dig att hantera en iPad -Seniorer 70 år 
och uppåt, som saknar eller har en liten kunskap om 
hur man hanterar en iPad. Här får du veta om 
kommunens satsningar lån, utbildningstillfällen mm 

• Enknappsdatorn Komp- ett pilotprojekt som precis 
har startat. 
5-6 äldre seniorer 5-6 använder enknappsdator för 
att, på ett enkelt sätt, kunna kommunicera med sina 
anhöriga/närstående.  

• Automatisering av förenklad biståndshandläggning  
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Huddinge kommun erbjuder 

Under våren 2022 införde hemtjänsten digitala inköp av 
mat och dagligvaror. Hemtjänsten hjälper till med 
beställning av varorna som sedan levereras hem på 
överenskommen dag. 

Så här fungerar det 

Hemtjänsten har med sig en så kallad surfplatta hem till 
dig och tillsammans beställer ni de varor du vill köpa. Du 
behöver inget bank-id utan använder en mejladress och 

lösenord.  

 

Kjell Odelberth informerar om SL och 
kollektivtrafiken 

Kollektivtrafiken i vårt närområde ställer allt större krav  

på dig som resenär, det vill säga du förväntas kunna boka 

biljetter mm digitalt. Här tar vi upp biljettbokning olika 

betalningsalternativ mm- 

 

Nya typer av kort och när dessa införs. Kommer du att 

kunna använda dina gamla kort mm. 
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Öppet hus 9 mars  
Stieg Andersson Vuxenspel 

        
 

Till ”Öppet hus” är alla välkomna 

 

 Dagens tema är olika spel på PC, platta eller 

smartphone. Ett sätt att träffa andra eller att i lugn och ro 

spela för sig själv, Hur kommer man igång, vilken 

utrustning krävs och framför allt vad ska man se upp 

med. 

 

Öppet hus 13 april  
Kommunpolis Anna Schelin informerar samt 
polisvolontär Christian Hollman.  
SeniorNet Huddinge årsmöte 

   
 

Dagens tema håller kommunpolis Anna Schelin i och 
informerar om brottsläget i kommunen när det gäller 
brott på nätet. 
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Polisvolontär Christian Hollman berättar om hur ni kan 
förebygga för att undvika att bli lurade, framförallt på 
nätet”. Bedrägerier blir allt vanligare hur skyddar vi oss 

från dessa.  

 

SeniorNet Huddinge årsmöte 

 

 

 

 

SeniorNet Huddinge håller sitt sedvanliga årsmöte. 

Handlingar till årsmötet kommer att sändas ut enligt 

stadgarna. Föreningen bjuder på kaffe och bulle 

Välkomna! 

 

Öppet hus 11 maj SeniorNet Sweden 
visar oss sin satsning på ”Studera” 

 
 

Till ”Öppet hus” är alla välkomna  

Dagens tema är att ge dig som medlem i Senior 

Net en inblick i vad och vilka utbildningar som du gratis 

som medlem får tillgång till. 
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Hörselskadades riksförbund  
Oscar Hedenfeldt informerar 

 

 
 
Hörselskadades Riksförbund är hörselskadades 
befrielserörelse. Allt fler människor hör dåligt, inte minst 
äldre. Oscar Hedenfeldt från HRF kommer att prata om 
vad som går att göra åt det, varför så många väntar för 
länge med att söka hjälp och hur vi kan höra varandra 
bättre. 

 

Vårt digitala samhälle 

Vårt samhälle förändras snabbt 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. Vi måste också få 
våra politiker att förstå vad som händer den dag då du 
går i pension.  
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SeniorNet Sweden  
Ordförande Carl-Olof Strand informerar’ 

 
 

På SeniorNet Swedens webbsida https://Seniornet.se/ 
finner du många trevliga och användbara aktiviteter för 
dig som medlem. Till exempel kan du utan att utsättas 
för några risker. pröva på att handla på Internet  

I funkabutiken lär du dig att handla i en butik på 

internet. Du får öva på att hitta det du vill köpa och 
prova alla steg fram tills det är dags att betala i kassan. 
Här kan du öva och göra om hur många gånger du vill. 
Du handlar inte på riktigt så du behöver inte vara orolig 

för att förlora pengar. Utbildningarna är helt gratis  

Här finns också en studiebank, gå till SeniorNet 
”Studera” här finns garanterat något för alla. 
 

https://seniornet.se/
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SeniorNet Huddinge erbjuder 
utbildning i Microsoft Office 365 
samt en hel del annat 

 
Du hittar utbildningarna på SeniorNet Swedens 
webbsida 

 https://Seniornet.se  

Licenser och kurser i Microsoft 365 – gratis för 
medlemmar i SeniorNet 
 

SeniorNet Sweden har förnyat ett avtal med Microsoft 
som ger medlemmar tillgång till alla appar/program i 
Microsoft 365 (före detta Office 365). Nytt från i år är 
att avtalet även omfattar molntjänster och Teams – 
appen för chatt, delning och videosamtal. 

https://seniornet.se/
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Som medlem kan du också utan kostnad välja bland alla 
webbkurser på aktiv.se. Där hittar du utbildningar i 
Microsoft 365, som Word, Excel, Outlook, PowerPoint.  
Aktiv.se får du när du blir medlem i SeniorNet. Är du 
redan medlem i SeniorNet men saknar 
inloggningsuppgifter, kontakta din lokala förening, så 
hjälper de dig. 

SeniorNet Huddinge sänder 
digitalt   
(fo rso ksverksamhet) 

Under våren 2023 kommer vi ifrån SeniorNet Huddinge 
att erbjuda dig att följa våra Öppna hus digitalt. Vår 
ambition är att du ska kunna följa hela mötet hemifrån. 
Tankar finns också att öppna en digital Supportverkstad 
på försök. Här kommer du dock att behöva någon form 
av mobilkamera gärna på stativ. Det finns också andra 
lösningar t ex. där man utnyttjar chattfunktionen i 
exempelvis Teams.  

Microsoft Teams 
Teams är en central punkt från vilken du kan exempelvis 
ringa, chatta eller samarbeta i gemensamma möten. 
Appen är gratis att ladda ner från Androids ”Play butik” 
och från Appels ”App store”. Programvaran är helt på 
svenska. 
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Besök gärna vår webbplats och på 
Facebook  

Webbplats  https://huddinge.SeniorNet.se/  
 
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/  
På webbsidan hittar du också våra aktiviteter.  

 
 
Facebook https://www.facebook.com/snhuddinge/  
 

https://huddinge.seniornet.se/
https://www.facebook.com/snhuddinge/
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På Facebook lägger vi ut information, kort om 
evenemang samt mer allmän information och nyheter 
kring digitalisering. Du hittar oss på Vanligen lägger vi 
också ut svar och lösningar på problem som vi inte 
kunnat lösa på supportverkstan. 
 

 

Under våren kommer vi även att testa på marknadsföring 

via Facebook 

 

  

Det här fotot av Okänd författare licensieras 

http://commons.uncyclomedia.org/wiki/Image:Windows.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.alltutorials.info/2016/07/introduction-and-history-of-android.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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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. 

 

Välkomna till SeniorNet Huddinge.  
 

https://seniornet.se/

