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Om du känner dig förkyld så är det självklart att du stannar hemma. 
 
SeniorNet Nacka följer hela tiden de regler och rekommendationer som utfärdas 
löpande av regering och olika myndigheter kring Corona-pandemin och dess 
smittspridning. Därför kan vi tvingas göra ändringar i detta program under 
terminens gång, beroende på hur pandemin och smittspridningen utvecklas. 
 
Vi förutsätter att du som deltar i våra aktiviteter är vaccinerad mot Covid19  
och vid behov kan uppvisa ett Covidbevis. 
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Medlemsträffar 

 
 

Tid: Tisdagar kl. 13:30 – 15:30   <<< OBS: Ny tid !!! 
 

Plats: Nya Boo Folkets Hus, Orminge Centrum 
 

Datum Ämne 31/1 

 

Styrelsen presenterar sig samt går igenom vårens program. 
Därefter kommer Mats Gerdau att tala om utvecklingen i Nacka, 
inte minst för de äldre.  
Vi bjuder på kaffe med kaka/bulle. 

7/2 

 

Mikael Svensson, systemutvecklare och programmerare:  
” Svar på frågorna du inte vågat ställa” tar upp frågor 
som våra medlemmar skickar in och besvarar dessa på 
mötet. Du skickar in dina frågor till Mikael i förväg via 
följande formulär: 

https://forms.gle/L69X3om8PSCdhgWr5 

14/2 

 

Internet-café: Seniorer hjälper varandra med allehanda IT-frågor. 
Vi tänkte också passa på att fira att SeniorNet Sweden fyllt 25 år 
med lite extra gott till kaffet. 

21/2   Kommissarie Jan Friberg vid Bedrägerisektionen PO Stockholm 
föreläser om hur du undviker att bli lurad av telefonbedragare. 
 

7/3 

 

Mobilen blir din nya plånbok: Först försvann kontanterna och nu 
utmanas även kreditkorten av olika appar i mobilen. 
Martin Appel (PC för Alla) berättar mer om Google Wallet, Apple 
Pay, PayPal, Swish och Bank-ID, liksom om den växande trenden 
med betalning med hjälp av QR-koder. 

https://forms.gle/L69X3om8PSCdhgWr5
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14/3 
 

Årsmötet 14/3  
Årsmötesförhandlingar samt underhållning. 
” Hur svårt kan det vara”. Visst kan humlor flyga och en äldre 
kvinna bli komiker! Föreställningen handlar om en 60-årig kvinnas 
otippade kliv upp på stå-upp-scenen. Det är aldrig för sent menar 
Birgitta Klepke. 

21/3 
 

”Försök inte lura mig”: Volontärer från Polisen ger tips och råd 
kring hur man kan stärka sin förmåga att stå emot brott på stan, i 
hemmet och på nätet. 
 
 28/3 

 

Internet-café: Seniorer hjälper varandra med allehanda IT-frågor. 
   Uppföljning av ”Är Internet bra eller dåligt?” och ”SL Gröna  
   kortet”. 

18/4 

 

Lär dig lite mer om olika dataspel som passar seniorer. 
Mattias Inghe, journalist på tidningen PC för Alla, ger information 
och reder ut en del begrepp. 

25/4 

 

Internet-café: Seniorer hjälper varandra med allehanda IT-frågor. 
Ordföranden i SeniorNet Sweden Carl-Olof Strand besöker oss och 
berättar om vår ”moderförening”. 

2/5 

 

Internet-café: Seniorer hjälper varandra med allehanda IT-frågor. 
Uppföljning av ”Elektroniska underskrifter”. 

 
 9/5 

 

Terminsavslutning med hemligt program, god smörgås och kaffe 
utomhus, om vädret tillåter. 
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Personlig IT-hjälp på biblioteken 
med din dator, surfplatta och 
mobiltelefon 

 

 

På nedanstående bibliotek och mötesplatser i 
Nacka har vi personlig IT-hjälp. Vi försöker svara 
på dina frågor och hjälpa dig att lösa dina 
problem. Ta med dig din dator (med mus), 
surfplatta eller mobiltelefon. 
 

IT-hjälpen pågår i biblioteken enligt nedan: 
 
• Biblioteket Saltsjöbaden, måndagar kl. 13:00–15:00, 30/1 – 8/5 
        Ansvarig: Lars Tornérhielm 

 
• Biblioteket Älta, måndagar kl. 14:00 – 16:00, 6/2 – 8/5. 
        Ansvarig: Sten Grack 

 
• Biblioteket Nacka Forum, tisdagar kl. 10:00–12:00, 31/1 – 9/5 
        Ansvarig: Torsten Andersson 

  
• Biblioteket Dieselverkstaden, tisdagar, kl. 10:00–12:00, 31/1 – 30/5 

Ansvarig: László Mocsáry 
 

• Biblioteket Fisksätra, onsdagar kl. 10:00–12:00, 1/2 – 10/5 
        Ansvarig: Torsten Andersson 

 
• Biblioteket Orminge C, torsdagar kl. 10:00–12:00, 2/2 – 11/5 

Ansvarig: Tomas Klason 
 

• Kulturknuten, Älta Centrum, torsdagar kl. 10:00 – 12:00, 9/2 – 11/5. 
Ansvarig: Sten Grack 
 

• Mötesplats Nacka Forum, Höghuset, Plan 15 (mötesplatsen kommer dock att 
flytta till gatuplan Nya Gatan under våren 2023),  
torsdagar kl. 13:00–14:00, 2/2 – 11/5 
Ansvarig: Tomas Klason 
 

Personlig IT-hjälp på distans 
Skicka ett e-mail till  itlinjen@seniornetnacka.se 

        med ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. 

mailto:itlinjen@seniornetnacka.se
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Kurser 
 

     

Kursanmälan gör du med e-post till Angela Berglund 
(angela.berglund@seniornetnacka.se). 
 

     Du ska vara medlem i SeniorNet Nacka (eller någon annan  
     SeniorNet-förening) för att gå en kurs. 

 
Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart till Plusgiro 570448–1, 
ange namn och kurs. Anmälan är bindande. 

 
 
 
 
Datorns grunder och filhantering i 
Windows 10 / Windows 11  
 

Du får lära dig: 

• Logga in/logga ut i Windows 10/11. 

• Navigera runt i Windows 10/11. 

• Anpassa Windows 10/11 till ditt arbetssätt, 
          starta och stoppa appar/program, fönsterhantering. 

• Anpassa Skrivbordet, Startskärmen, Aktivitetsfältet             
         och andra Windows-inställningar. 

• Använda Utforskaren för filhantering: 
         Vi går igenom allt om filer och mappar i Windows, 
         mappstruktur, kopiera, flytta, döpa om, ta bort och 
         säkerhetskopiering av filer/mappar. 
 
Ta med egen laptop med Windows 10 eller Windows 11, och en mus. 
 

Dag: 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4 (onsdagar) 
Tid: kl. 10:00 – 12:00 
Plats: Järlahuset, Järla Östra Skolväg 15 
                                  (vid Järla Skola och bakom brandstationen) 
Kostnad: 300 kr som betalas före kursstart 
Kursledare: László Mocsáry 

 
 
 
 
 

mailto:angela.berglund@seniornetnacka.se
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Bildhantering 
 
Du får en genomgång av hur du kan säkerhetskopiera och arkivera bilderna du tagit 
med mobilen och hur du kan bereda plats för nya bilder i den. I genomgången 
kommer också att framgå hur du får tillgång till bilderna när du vill redigera dem för 
att passa dina syften med hjälp av din dator eller din läsplatta. Själva redigeringen 
kan du lära dig i kursen Bildredigering enligt nedan om du vill gå vidare med att 
arbeta med dina bilder. Ta med dig din mobil och gärna även en laptop eller 
läsplatta. 
 
Kursen återkommer höstterminen 2023. 

 
 

 
 
 
 
Bildredigering 
 
Du får en introduktion till hur du kan beskära, påverka färger och kontrast och i 
övrigt redigera dina bilder för att förbättra dem och anpassa dem till dina syften. Vi 
berör förstås också hur man kan göra så bilden blir så bra som möjligt från början. 
Du behöver god datorvana.  I kursen Bildhantering kan du lära dig hur gör dina bilder 
tagna med mobilen tillgängliga för redigering på din dator eller läsplatta. Man kan 
redigera bilder direkt i mobilen, med det blir väldigt pillrigt och är inte att 
rekommendera. Du skall ha med dig din Windows 10- eller Windows 11-dator, iPad 
eller Androidplatta, så du kan följa med i demonstrationerna och även pröva på dina 
egna bilder och vid behov få hjälp. 
 
Kursen återkommer höstterminen 2023. 
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 Grundkurs - Apple iPad och iPhone  
Kom i gång att använda din iPad eller iPhone, e-post-
konto, ladda ner appar, surfa och söka information.  
Ta med iPad/iPhone.  
Max-antal deltagare: 6   
Dag:   10/2, 17/2, 24/2 (fredagar) 
Tid:   kl. 10:00 – 12:00  
Plats:   Järlahuset, Järla Östra Skolväg 15 
                                      (vid Järla Skola och bakom brandstationen) 
Kostnad:   150 kr som betalas före kursstart  
Kursledare:   Sten Grack 
 

Grundkurs - Surfplatta Android och mobiltelefon Android  
Kom i gång att använda din surfplatta (Android) och telefon (Android), 
skapa e-post-konto, ladda ner appar, surfa och söka information.  
Ta med surfplatta/mobiltelefon.  
Max-antal deltagare: 6 
Dag:   24/3, 31/3, 14/4 (fredagar) 
Tid:   kl. 10:00 – 12:00  
Plats:   Järlahuset, Järla Östra Skolväg 15 

                                   (vid Järla Skola och bakom brandstationen) 
Kostnad:   150 kr som betalas före kursstart 
Kursledare:   Sten Grack 

    

Två fortsättningskurser - surfplattor och mobiltelefoner - 
omfattar både Android och Apple iOS (iPad och iPhone) 
Skaffa mobilt BankID, lär dig betala räkningar, använda kartor, fotografera,  
läsa tidningar, titta på film och TV, använda Youtube mm. 
Ta med surfplatta/mobiltelefon.  
Max-antal deltagare: 6  
Dag:   3/3, 10/3, 17/3 (fredagar) 

resp. 
21/4, 28/4, 5/5 (fredagar) 

Tid:   kl. 10:00 – 12:00  
Plats:   Järlahuset, Järla Östra Skolväg 15  
                                      (vid Järla Skola och bakom brandstationen) 
Kostnad:   150 kr som betalas före kursstart 
Kursledare:   Sten Grack 
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Förträfflig utbildning med Aktiv.se 
 

Du som är medlem har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela 
MS Office 365-paketet och Windows 10. Nytt är att nu ingår även 
Molntjänster och Teams. Windows 11-utbildning publiceras senare 
och ingår i paketet.  
Du sitter vid din egen dator och följer 
instruktionerna i din egen takt på 
Aktiv.se 
 
Anmälan med e-post till 
sten.grack@seniornetnacka.se 
Då får du konto och 
inloggningsuppgifter.  

 
Extra stöd och hjälp med Aktiv.se 
Du kan få extra stöd och hjälp med Aktiv.se via den personliga IT-
hjälpen på Nackas bibliotek och Kulturknuten i Älta Centrum. 

 
Hur blir jag medlem? 

   Kontakta någon i styrelsen eller registrera dig själv på hemsidan. 
   Du får ett inbetalningskort från SeniorNet Sweden när du anmält dig. 

Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår. Medlemsavgiften ska vara betald 
innan du anmäler dig till någon av våra kurser. 

 

Aktuell information finns på SeniorNet Nackas hemsida: 

www.seniornetnacka.se  

eller scanna QR-koden nedan 
 

 
 

Följ oss även på Facebook: 

https://www.facebook.com/seniornetnacka  

mailto:sten.grack@seniornetnacka.se
http://www.seniornetnacka.se/
https://www.facebook.com/seniornetnacka
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Styrelsen 
 

Gunilla Wahlberg Åberg, ordförande 
gunilla.w.aberg@seniornetnacka.se  
telefon: 070-984 19 36 
 
Tomas Klason, vice ordförande, kassör, kursledare och IT-hjälp 
 tomas.klason@seniornetnacka.se 
 telefon: 070-827 34 08 
 
Jeanette Ahlandsberg, ledamot 
jeanette.ahlandsberg@seniornetnacka.se 
telefon:  070-483 21 92 
 
Angela Berglund, ledamot, kursadministratör, medlemssekreterare 
angela.berglund@seniornetnacka.se 
telefon: 070-526 38 81 
 
László Mocsáry, ledamot, web-ansvarig, kursledare och IT-hjälp 
laszlo.mocsary@seniornetnacka.se 
telefon: 070-670 18 25 
 
Nannette Büsgen, sekreterare, sociala media-ansvarig, marknadsföring 
nannette.busgen@seniornetnacka.se 

 
 

 
Valberedning 
 

Sten Grack (sammankallande) 
Sten.Grack@seniornetnacka.se, telefon: 070-234 9768 
 
Monika Larsson 
 emonikail@hotmail.com, telefon: 070-498 0410 
 
Torsten Andersson 
torstena@gmail.com, telefon:  070-574 7417 

 

mailto:gunilla.w.aberg@seniornetnacka.se
mailto:tomas.klason@seniornetnacka.se
mailto:jeanette.ahlandsberg@seniornetnacka.se
mailto:angela.berglund@seniornetnacka.se
mailto:laszlo.mocsary@seniornetnacka.se
mailto:nannette.busgen@seniornetnacka.se
mailto:Sten.Grack@seniornetnacka.se
mailto:emonikail@hotmail.com
mailto:jeanette.ahlandsberg@seniornetnacka.se

