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Årsberättelse SeniorNet Tyresö   
1 jan – 31 dec 2018 
 
För SeniorNet Tyresö har år 2018 varit ett framgångsrikt år. Antalet medlemmar har 
ökat något. Deltagandet i klubbens veckoträffar, Ventilenarrangemang och kurser har 
också ökat. Vi har även fått tag i ytterligare några handledare.  
 
 
Styrelsen har under året bestått av 
 

Ordförande  Carl-Olof Strand    
Vice ordf.  Eva Blommegård 
  
Sekreterare  Lars-Anders Westlin  
Kassör  Birgitta Lindholm (början av året)          
 Sidsel Nybö (senare under året) 
Ledamöter  Bengt Wolff, Sidsel Nybö och  
 Willem Huijsers  
Suppleanter Gunnel Agrell Lundgren och  
 Lars Jerndahl  
 
Styrelsens ledamöter har haft följande ansvar: 
 
Klubbadministratör: Bengt Wolff 
Studieadministratörer: Samtliga handledare  
Broschyransvarig: Lars Jerndahl 
Ansvarig för evenemangsinformation till kom-
munen, Mitt i Tyresö mm: Eva Blommegård  
Ansvarig för medlemsbrev via e-mail: Gunnel Agrell Lundgren 
Webbansvarig: Carl-Olof Strand med biträde av Lars-Anders Westlin 
Radio SeniorNet över Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren 
Handledaransvarig: Vakant (men har uppehållits av Eva Blommegård)  
Föreningens webbsida: www.tyreso.seniornet.se  
Föreningens mailkonto: tyreso.seniornet@gmail.com  
Föreningens organisationsnummer: 802408-7382   
Facebooksida: SeniorNet Tyresö  
 
 
Revisorer och valberedning 
Revisorer: Gunnar Björnwall (sammankallande) och Uno Nilsson 
Rev. Suppl: Birgitta Eldblom  
Valberedning: Lilian Boquist (sammankallande), Gunilla Schultzén och Åke Wisén  
 
Styrelsemöten. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. Styrelsen möts 
ca var 6:e vecka. Beslut som behövt fattas på mellantiden har gjorts via e-mail. Dessa 
beslut har sedan tagits upp på efterföljande styrelsemöte för protokollföring.  

Antal medlemmar var vid utgången av året 189 st, vilket innebär en ökning med 8 
medlemmar under verksamhetsåret.  

 
 
 

Styrelsen under ett möte. Från vänster: Carl-Olof Strand, 
Lars-Anders Westlin, Bengt Wolff, Gunnel Agrell Lund-
gren, Eva Blommegård, Lars Jerndahl och Sidsel Nybö. 
Dock är inte Birgitta Lindholm och Willem Huijsers med 
vid detta möte.  
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Dataträffar. Klubben har haft regelbundna dataträffar med allmän datorhjälp varje 
vecka under skolterminerna:  
 
• Måndagar i Trollbäckens bibliotek (vårterminen). De flesta har tagit med sig sina 

egna datorer, platta eller smartphone. SeniorNet har dock tre stycken datorer för ut-
låning. En av de tre har anskaffats under året.  

• Måndagar i Tyresö bibliotek (höstterminen). Efter sommaren flyttades verksam-
heten tillfälligt från Trollbäckens bibliotek till Tyresö bibliotek i Bollmora. Vår egen 
verksamhet var oförändrad.  

• Onsdagar Tyresö Gymnasiums datasal M22. De flesta deltagarna har haft med sig 
sin egen dator, platta eller smartphone. De som inte har egen dator använder Gym-
nasiets datorer. 

 
 
Handledare vid dataträffarna under året har varit: 
 
Trollbäcken: Bengt Wolff (huvudansvarig), Bertil Svartvall, Eva Blommegård, Torsten 
Rehn, Birgitta Eldblom och Lars-Anders Westlin.  
 
Gymnasiet: Bengt Wolff, Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall, Gunnel Agrell Lundgren, Gu-
nilla Schultzén, Uno Nilsson, Torsten Rehn, Olle Olsson, Birgitta Eldblom, Kjell Jans-
son, Eva Blommegård och Lars-Anders Westlin.  
 
Släktforskning. Klubben arrangerar träffar för släktforskare. Dessa har ägt rum samti-
digt med dataträffarna på vårterminen i C3L:s lokaler och under höstterminen i gymna-
siet datasal M21. Totalt har nu införskaffats och installerats 15 st licenser för släkt-
forskning.  
 
Handledare i släktforskningen har varit: Lilian Boquist, Jan-Olof Eriksson, Lars 
Jerndahl och Ann Clements.  
 
Årsmötet 2018 hölls den 22 mars på Biblioteket 
i Tyresö Centrum. Årsmötena samlade 22 med-
lemmar. Vår hedersmedlem Lars Andersson var 
mötesordförande.  

Efter årsmötet genomförde Gunilla Schultzén ett 
föredrag med rubriken ”Säkerhet på Internet – lär 
Dig mer om digital brevlåda och användningen av 
BankID”. Föredraget var uppskattat och många 
frågor ställdes.  
 
 

Genomförda kurser 

• Grundkurs i datateknik. Under tiden 17 jan – 14 feb genomfördes andra halvan av 
en datagrundkurs under 10 kvällar á 2 timmar som bygger på Windows 10.  Första 
halvan hade påbörjats under föregående verksamhetsår. Dessutom startades ytterli-
gare en kursomgång den 7 november – 5 december. Resterande 5 kurstillfällen ge-
nomfördes f o m 16 januari 2019. Handledare var Lars-Anders Westlin och som 
hjälphandledare tjänstgjorde Sidsel Nybö. Vid den första kursomgången medverkade 

Här berättar Gunilla Schultzén vid årsmötet om sä-
kerhet på Internet   
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även Gunnel Agrell som hjälphandledare. Antal deltagare var 11 st på den första 
kursomgången och 8 st på den nästa.  

• Datagrundkurs. Eva Blommegård höll under oktober en 4 gångers kurs som utgick 
från boken ”Grundläggande IT för seniorer - Windows 10”. Kursen samlade 8 delta-
gare. Birgitta Eldblom var hjälphandledare.  

 
• Jag och min dator. Birgitta Eldblom fortsatte med kursen ”Jag och min dator” med 

samma deltagare som förut som ville repetera och lära sig mer. Den genomfördes 3 
onsdagar med start 19 september samt 4 tillfällen mellan den 7 och 28 november. 

 
• Smarta telefoner för iPhone. I anslutning till veckoträffarna har Gunilla Schultzén 

hållit 3 kursomgångar om användning av smarta telefoner för iPhone. Kursomgång-
arna startade den 7 mars och antal deltagare växlade mellan 6 och 9 st.  

 
• Mobilt BankID, Vårdguiden mm. Gunilla Schultzén höll en 3-gångers kurs om an-

vändning av Mobilt BankID, Vårdguiden under tiden 7 - 21 mars. Lars-Anders West-
lin och Gunnel Agrell Lundgren var hjälphandledare. Kursen samlade 6 deltagare.  

 
• Mappkurs (Appkurs) i Android. Gunnar Björnwall genomförde under våren några 

genomgångar av Android för mindre grupper i Gymnasiets cafeteria. Under hösten 
medverkade Gunnar vid 4 tillfällen i Biblioteket och lärde ut Android för de som ville 
lära sig.  
 

• Fotoböcker. Carl-Olof Strand var handledare för en kurs om att göra fotoböcker. 
Den genomfördes under 5 torsdagar med start den 8 november. 9 medlemmar del-
tog. Birgitta Eldblom och Gunilla Schultzén var hjälphandledare. Flertalet deltagare 
kunde i en återsamling under januari 2019 visa upp böcker som resultat av kursen.  

 
Café Ventilen        
 
Café Ventilen har under 2018 hållits vid 7 tillfällen. Träffarna hölls i Follbrinken i Före-
ningsgården Kvarnhjulet. Deltagarantalet har varierat mellan 20 och 40 personer.  
 
• 1 februari: Framtidens användning av IT. Hur kommer det att förändra våra 

liv? Gunilla Schultzén och Gunnel Agrell-Lundgren gav sin syn på utvecklingen och 
hur den påverkar våra liv. Föredraget var mycket underhållande och det blev många 
skratt åt alla dråpligheter.  

• 1 mars: DNA-forskning. Staffan Nilsson, 
släktforskare från Piteå, berättade om hur 
DNA-forskningen utvecklats, hur man kan 
spåra varifrån ens förfäder kommer samt hur 
man själv kan göra för att lämna in ett DNA-
prov. Föredraget var mycket uppskattat och 
lockade flera nya besökare.  

• 5 april: Låt Dig inte luras.  Eva Blommegård 
och Sidsel Nybö berättade om farorna på nätet 
och hur man kan undvika dem. Det blev ett 
mycket nyttigt föredrag.  

• 3 maj: Spel på nätet. Carl-Olof Strand re-
dogjorde för de möjligheter som finns för att 
spela på nätet.  

Här visar Staffan Nilsson en bild över släkt-
sambandet mellan Europa och Asien 
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• 4 oktober: e-hälsa. Krister Carlsson från SeniorNet i Botkyrka tillsammans med lä-
karen Anders Magnusson höll ett uppskattat föredrag om hur man använder Vård-
guiden 1177 mm för att hålla kontakt med sin 
husläkare, beställa recept o s v.  

• 1 november: Skaffa mobiltelefon. Sidsel Nybö 
och Eva Blommegård berättar om vad man bör 
tänka på när man ska skaffa en ny mobiltele-
fon.  

• 6 december: E-handel. Gunilla Schultzén be-
rättade hur man handlar varor och tjänster via 
Internet på ett säkert sätt. Vad bör man tänka 
på? Hur betalar man?  

 
Radio Tyresö 91,4    
 
Klubben har gjort 7 st program även under 2018. Medverkande har bl a varit Carl-Olof 
Strand, Sidsel Nybö, Eva Blommegård och Gunilla Schultzén. Vår f d ordförande Gun-
nel Agrell Lundgren har varit programledare. Klubben har då haft möjlighet att avisera 
om kommande aktiviteter, t ex Ventilen-träffar, Tyresöfestivalen och olika kurser.  

Webbsidan   

Vår webbsida, www.tyreso.seniornet.se, har underhållits 
av Carl-Olof Strand med viss mindre hjälp från Lars-An-
ders Westlin.  
 
Facebooksidan  

Webbredaktören, Carl-Olof Strand, har hållit igång klub-
bens officiella Facebooksida som vid årsskiftet hade 51 
följare. Dess adress är: SeniorNet Tyresö.  
 

ERFA-träff 

Föreningen har deltagit i två s k ERFA-träffar (Erfarenhetsutbyte) som anordnats för 
SeniorNet-föreningarna i söderort. Den första genomfördes av SeniorNet Tyresö måndag 
den 19 feb i Hammarbykyrkan vid Skärmarbrinks T-banestation. SeniorNet i Huddinge 
arrangerade nästa träff måndag den 15 okt där vi hade 4 representanter.  

 
Handledarträffar 

SeniorNet har haft följande handledarträffar för att vi 
ska vidareutveckla våra kunskaper. Målsättningen är 
att ha en träff på torsdagar två gånger per termin.  

• 22 februari: Datortekniska problem. Lars-An-
ders Westlin redogjorde för olika sätt att lösa dator-
tekniska problem. Vad gör man t ex när datorn låst 
sig? Återställning. Avinstallation av program mm.  
• 12 april: Molntjänster. Carl-Olof gick igenom ett an-
tal olika molntjänster som finns.  

Det blev många intresserade åhörare på föredraget 
om e-hälsa 

Här är ett skärmklipp från WEB-sidan  

Carl-Olof Strand leder en handledarträff  
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• 18 oktober: MAC-introduktion. Carl-Olof Strand gjorde en MAC-introduktion och 
jämförde de båda operativsystemen Windows och MAC.   
 
Ytterligare handledare 

Under året har SeniorNet i medlemsutskicken annonserat ef-
ter ytterligare handledare eftersom antalet ”hjälpbehövande” 
har ökat. Några personer har anmält sitt intresse men några 
av dem har också senarelagt sin medverkan.  

Tyresöfestivalen den 2 sept.  

Sidsel Nybö, Eva Blommegård och Lars Jerndahl ställde upp 
som informatörer vid festivalen i Bollmoradalens park. Ge-
nomförandet gick bra. De två första timmarna var det mest 
aktivitet. Även detta år hade vi vår Roll-Up-reklamskylt.  

Information hos Lions och SPF.  

Sidsel Nybö informerade om SeniorNet Tyresö hos SPF den 23 
okt och Sidsel Nybö och Eva Blommegård informerade hos Li-
ons Tyresö den 21 nov. Båda informationerna blev mycket 
uppskattade.  

Seniormässan.  

SeniorNet Tyresö deltog och informerade om vår verksamhet vid Seniormässan i Älvsjö 
den 2-4 oktober, där bl a Sidsel Nybö och Eva Blommegård deltog.  

Träffar med Tyresö Kommun 

Carl-Olof Strand och Eva Blommegård har vi tre tillfällen träffat representanter för Ty-
resö Kommun för att klargöra vad vi gör för de äldre och för att påverka kommunens 
verksamhet till förmån för de äldre. Både vi och kommunen vill tveklöst arbeta för de 
äldres delaktighet i den alltmer datoriserade omvärlden. Följande träffar genomfördes:  

• 2 maj. Möte med Dick Bengtsson, ordf i socialnämnden. Aktuella ämnen var: Repre-
sentation i Pensionärsrådet, Samlingslokal för äldre samt Genomförande av digitali-
seringsprojekt.  

• 20 augusti. Ämnen för den dagen var flyttning av biblioteket tillbaka till Trollbäcken 
samt Digidelcenter.  

• 16 oktober. Uppföljning av Digidelcenter och flytten av biblioteket till Trollbäcken. 
Vi fick en förteckning över släktforskningsböcker och datorböcker.  

Ekonomi.  

2018 års verksamhet gav ett underskott på -1 848,32 kr.  

Även om årets resultat kommit att hamna på minus utgör det inga problem eftersom 
våra tillgångar är goda. Resultaträkning och balansräkning finns i ett särskilt doku-
ment i årsmötesmaterialet. 

Föreningen har under året bytt bokföringsprogram till fabrikat Visma. Det gamla bokfö-
ringssystemet var inte kompatibelt med Microsofts Windows, vilket var opraktiskt ef-
tersom kassören då inte kunde skicka ut ekonomibilagor i mailsystemet.  

Tyresöfestivalen i Bollmoradalen.  
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Teknisk utrustning 

Under året har SeniorNet köpt en 15” dator samt en mobil router med hög kapacitet för 
användning under kurser och datahjälpen. Routern behövs för att täcka upp det stund-
tals stora behovet av Internetanslutning. Ofta har inte nätverket Tyresö Open räckt till.  

Föreningens två äldsta datorer har skrotats eftersom de blivit avsevärt långsamma. Vi 
har skänkt dem till Jobbverket i Tyresö som använder dem för biståndsarbete.   

Avslutning 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i 
SeniorNet Tyresös verksamhet under 2018. 

 
 

Tyresö 2019-02-21 

 

 

Carl-Olof Strand (ordf)  

 

 

Eva Blommegård (vice ordf) 

 

Lars-Anders Westlin (sekreterare)  

 

 

Sidsel Nybö (kassör) 

 

Bengt Wolff 

 

 

Willem Huijsers  

 

Gunnel Agrell Lundgren (suppleant) Lars Jerndahl (suppleant)  

 

 

Birgitta Lindholm   


