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Verksamhetsplan 2022 för SeniorNet Nacka 

Medlemsträffar 
Vi planerar att fortsätta med våra medlemsträffar i Ormingehus under våren. Till hösten hoppas 
vi att få vara i Boo Folkets hus nya lokaler. Om det inte kommer order från 
Folkhälsomyndigheten att hålla digitala möten så hoppas vi kunna ha fysiska möten. Vi kommer 
att ha föreläsningar i olika ämnen som tidigare inom områdena teknikutveckling och IT- 
relaterad samhällsdebatt. Vi tar tacksamt emot önskemål från våra medlemmar. 

Personlig IT-hjälp med dator, surfplatta och mobiltelefon  
Under förutsättning att biblioteken kommer att vara tillgängliga för seniorer planerar vi att ha 
individuell it-hjälp en gång i veckan på följande platser: 

➢ Biblioteket i Nacka Forum 
➢ Biblioteket i Orminge 
➢ Biblioteket i Fisksätra 
➢ Biblioteket i Saltsjöbaden 
➢ Biblioteket i Dieselverkstaden 
➢ Biblioteket i Älta Centrum 
➢ Lovisedalstorpet vid Älta Gård 
➢ Mötesplats Nacka Forum, höghuset plan 15 
➢ Personlig IT-hjälp på distans. Om en medlem skickar ett e-mail till 

itlinjen@seniornetnacka.se med namn och telefonnummer så ringer vi upp och försöker 
lösa problemet via telefon. 

Kurser under våren 
➢ Filhantering 
➢ Datorns grunder 
➢ Bildredigering/bildredigeringsträffar 
➢ Grundkurs- Apple iPad och iPhone 
➢ Grundkurs - surfplatta Android och mobiltelefon Android 
➢ Fortsättningskurser - surfplattor och mobiltelefoner både Apple iOS och Android-

systemet, två kurser 
 
I nuläget vet vi ej om kurserna kommer att genomföras digitalt eller fysiskt. 
 
Erbjudande om webbutbildningen aktiv.se ingår utan kostnad i medlemsavgiften. 
 
Höstens medlemsträffar och kurser kommer att planeras under sommaren och till stor del likna 
vårens verksamhet med hänsyn tagen till medlemsönskemål och pandemiutveckling. 

Övrigt 
Vi finns på webben, https://nacka.seniornet.se, och på Facebook. Marknadsföring kommer 
liksom tidigare att ske i de lokala tidningarna samt i Nacka Närradio. 
Aktivt deltagande i erfarenhetsutbyte med andra SeniorNet-klubbar i Stockholmsområdet direkt 
och genom riksförbundets arrangemang. 
Aktivt deltagande i utvecklingen av välfärdsteknologin. 
Vi håller fortfarande fokus på handledarrekryteringen. 
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