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Styrelsen under ett möte. Från vänster: Carl-Olof Strand, 

Lars-Anders Westlin, Lars Jerndahl, Birgitta Eldblom, 

Bengt Wolff, Eva Blommegård, och Sidsel Nybö. Dock är 

inte Birgitta Lindholm med vid detta möte. Gunnel Agrell 

Lundgren står bakom kameran och har tagit bilden.   

Årsberättelse SeniorNet Tyresö   
1 jan – 31 dec 2019 

 
För SeniorNet Tyresö har år 2019 varit ett framgångsrikt år. Antalet medlemmar har ökat 
något. Deltagandet i klubbens veckoträffar, Ventilenarrangemang och kurser har också 
ökat.  
 
Styrelsen har under året bestått av 
 

Ordförande  Carl-Olof Strand    
Vice ordf.  Eva Blommegård   
Sekreterare  Lars-Anders Westlin  
Kassör  Sidsel Nybö 
Ledamöter  Bengt Wolff 
 Birgitta Eldblom  
 Birgitta Lindholm  
Suppleanter Gunnel Agrell Lundgren  
 Lars Jerndahl  
 
 
 
 
 
Styrelsens ledamöter har haft följande 
ansvar: 
Klubbadministratör: Bengt Wolff 
Studieadministratörer: Samtliga handledare  
Broschyransvarig: Lars Jerndahl  
Ansvarig för evenemangsinformation till kommunen, 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 (som skött Tipssi-
dan och Datorhjälp att köpa)  
Radio SeniorNet över Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren 
Handledaransvarig: Lars-Anders Westlin 
Föreningens webbsida: www.tyreso.seniornet.se  
Föreningens mailkonto: tyreso.seniornet@gmail.com  
Facebooksida: SeniorNet Tyresö  
Föreningens organisationsnummer: 802408-7382   
 

Revisorer och valberedning 
Revisorer: Gunnar Björnwall (sammankallande) och Uno Nilsson 
Rev. Suppl: Cecilia Almén-Andersson 
Valberedning: Tony Thorén (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 be-
slut har sedan tagits upp på efterföljande styrelsemöte för protokollföring.  

Antal medlemmar var vid utgången av året 198 st, vilket innebär en ökning med 9 med-
lemmar under verksamhetsåret.  

 
 

http://www.tyreso.seniornet.se/
mailto:tyreso.seniornet@gmail.com
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Här berättar Barbro Westerholm om sina erfarenheter och 

minnen kring temat ”Årsrika idag och i morgon samt Seniorer 

och IT-samhället”.  

Dataträffar. Klubben har haft regelbundna dataträffar med allmän datorhjälp varje 
vecka under skolterminerna:  
 

• Måndagar i Trollbäckens bibliotek. De flesta har tagit med sig sin egen dator, platta 
eller smartphone. SeniorNet har tre datorer för utlåning. Antalet deltagare har under 
året varit mindre än tidigare år. Troligen har detta berott på flyttningen av biblioteket 
från Kumla Skola till Kumla Allé. Det innebar att vi under ett halvår inte hade någon 
verksamhet i Trollbäcken. Den var då förlagd till biblioteket i Tyresö C. Under höst-
terminen förde vi närvarostatistik. Av denna framgick att vi i snitt hade 5 st besökare 
men att det växlat mellan 1 och 13. Vid toppbelastningar har vi ringt in extra handle-
dare.  

• Onsdagar i 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. Enligt närvarostatistiken under höstterminen framgår att vi i snitt 
hade 9 deltagare men att det växlat mellan 1 och 12.  

 
 
Handledare vid dataträffarna under året har varit: 
Trollbäcken: Bengt Wolff (huvudansvarig), Eva Blommegård, Torsten Rehn, Birgitta 
Eldblom, Kerstin Gradin och Lars-Anders Westlin.  
 
Gymnasiet: Lars-Anders Westlin (huvudansvarig), Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall, Uno 
Nilsson, Torsten Rehn, Olle Olsson, Birgitta Eldblom, Kerstin Gradin, Bitte Isacsson, 
Carl-Olof Strand och Eva Blommegård.  
 
 

Släktforskning. Klubben arrangerar träffar för släktforskare. Dessa har ägt rum samti-
digt med dataträffarna i gymnasiets datasal M21. Totalt har nu införskaffats och installe-
rats 10 licenser från ArkivDigital för släktforskning. I snitt brukade 11 st deltagare med-
verka. En cirkel för DNA-släktforskning har genomförts på torsdagar under 3 kvällar. 
Handledare i släktforskningen har varit: Lilian Boquist (huvudansvarig), Lars Jerndahl 
och Ann Clements.  
 
 
Årsmötet 2019 hölls den 29 mars i 
Bibliotekets Programrum i Tyresö Cent-
rum. Årsmötet samlade 25 medlemmar. 
Vår hedersmedlem Lars Andersson var 
mötesordförande.  

Efter årsmötet genomförde ”riksdagens 
grand old lady” Barbro Westerholm ett 
föredrag kring temat ”Årsrika idag och i 
morgon samt Seniorer och IT-samhället”. 
Föredraget var mycket uppskattat och 
drog till sig ytterligare ett 30-tal kom-
muninvånare eftersom denna del av 
årsmötet var öppet för alla.  
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Här ser vi Carl-Olof Strand och i bakgrunden ser vi Erik Linder till väns-

ter och Fredrik Wide till höger.  

SeniorNet Tyresös 20-årsjubiléum     

Den 7 november firade SeniorNet 
Tyresö sitt 20-årsjubiléum i före-
ningsgården Kvarnhjulet. Ca 75 av 
klubbens nästan 200 medlemmar 
fick en god buffélunch. Vi påmindes 
om de 20 år som gått sedan starten, 
bl a genom att den förste ordföran-
den Anders Söderqvist berättade om 
föreningens tillkomst 1999 och ge-
nom ett bildspel som snurrade un-
der en stor del av festen. Vi fick 

också lyssna på och sjunga till-
sammans med Erik Linder och 
Fredrik Wide. Klubbens ordförande 
Carl-Olof Strand ledde festen och en 
festkommitté stod för det praktiska.  

 

Genomförda kurser 

• Grundkurs i datateknik. Under tiden 16 januari – 13 februari genomfördes andra 
halvan av en datagrundkurs som bygger på Windows10. Första halvan hade påbör-
jats under föregående verksamhetsår. Totalt var kursen på 10 gånger. Handledare var 
Lars-Anders Westlin och Sidsel Nybö. Antalet deltagare var 8 st.  

• Utforskaren. Den 6/11, 13/11 och 20/11 höll Eva Blommegård och Uno Nilsson en 
kurs om Utforskarens mappar och struktur för 5 deltagare. Ofta betraktar deltagarna 
detta ämne som svårbegripligt men det är viktigt att få dokumenten inlagda på ett lo-
giskt sätt så att man senare ska kunna hitta dem i datorn.  

• Jag och min dator. Birgitta Eldblom har genomfört 2 kursomgångar i grundläggande 
datakunskap. Under tisdagarna 17/9, 24/9, 1/10 och 8/10 deltog 4 deltagare. Under 
tisdagarna 22/10, 5/11, 12/11 och 19/11 genomfördes en ny kursomgång med 4 
nya deltagare. Kursen har genomförts i Birgittas bostad. Ämnen som behandlats har 
varit bl a: Papperskorgen, skicka mail med bilaga, sälja på Blocket, Google Earth, 
mappar, USB-minne mm.  

• Mobilcirklar för Android. Sidsel Nybö genomförde två kursomgångar på vardera 4 
gånger. En omgång under mars/april och en omgång under oktober/november.  

• Mobilcirklar för iPhone. Cecilia Almén genomförde under mars/april en kursomgång 
på 4 gånger.  

• Skanning av bilder. Carl-Olof Strand genomförde en kurs om skanning av bilder 
med hjälp av programmet Photomyne den 2/10, 9/10 och 16/10. Det lättanvända 
programmet bygger på att man tar en bild med mobilen av ett foto som sedan bearbe-
tas i Photomyne. Man behöver alltså inte ha en separat skanner.  

• Parkeringsappar. Lars-Anders Westlin och Eva Blommegård höll den 25/9 en en-
dagskurs för 8 deltagare om hur man använder parkeringsappar. Den största tiden 
ägnades åt att installera EasyPark som används bl a i Tyresö Centrum och som i öv-
rigt är den mest använda appen i Norden. När kursdagen var slut hade alla deltagare 
skrivit in de uppgifter som behövs och anslutit appen till sitt bankkonto för automa-
tisk betalning.  

• Swish. Lars-Anders Westlin planerade och utlyste en kurs i ämnet men det visade sig 
att bara en person anmälde sig som intresserad. Kursen genomfördes då som en liten 
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Lena Seger berättar om vad man kan göra med sina bilder.  

 

Kjell & Co berättar och demonstrerar.   

Anna-Karin Lilja och Björn Seeth berättar om bedrägerier.  

 

privatundervisning i Biblioteket i Trollbäcken den 9/12. Eleven blev mycket nöjd med 
sin anpassade undervisning.  

• Androidkurs. Gunnar Björnvall genomförde en androidkurs för 5 deltagare på föl-
jande torsdagar: 10/10, 17/10 och 24/10.  

 
Café Ventilen        
 
Café Ventilen har under 2019 hållits vid 6 tillfällen. Träffarna hölls i Follbrinken i Före-
ningsgården Kvarnhjulet. Deltagarantalet har varierat mellan 20 och 53 personer.  
 

• 7 februari: Kultur på nätet. Carl-Olof 
Strand berättade om olika nyttiga tjäns-
ter för att lyssna på musik och ljudböck-

er, läsa e-böcker, läsa tidningar och tid-
skrifter och se på film.  

• 7 mars: Trolla med Dina bilder. Lena 
Seger från SeniorNet i Salem berättade 
om vad man kan göra med sina bilder 
för att få dem bättre eller att göra olika 
effekter t ex fotocollage eller oljemål-
ningar. Föredraget var nyttigt och gav de 
flesta många idéer.  

• 4 april: Kringutrustning till Din da-
tor/platta/mobil. Kjell & Co berättade 
om olika utrustningar och tillberhör 
man kan använda. De hade med sig en 
mängd åskådningsmaterial. Företaget 
ställde upp med 3 man som delade upp 
redogörelserna sinsemellan. Ämnen som 
de berättade om var bl a: Powerbanks 
och batteriladdare, hörlurar, anslut-
ningskablar, möss och tangentbord, ex-
tra lagringsenheter, nätverk, routrar, 
wifi, multimedia som Chromecast och 
Apple-TV. Det blev många åhörare. Lo-

kalen blev full till bristningsgränsen. 
Anm: Senare har Carl-Olof Strand för-
handlat med Kjell & Co och kommit överens om att medlemmar i SeniorNet Tyresö 
ska få 5 % rabatt på sina inköp av utrustning, dock ej datorer, mot uppvisande av 

medlemskort. Detta erbjudande gäller bara i Tyresöbutiken.  

• 2 maj: e-Hälsa. Var finns det hjärtstartare och hur fungerar de? Vad är framtidsfull-
makt? Vad är ICE? Detta och mycket annat 
fick vi svar på. Sidsel Nybö och Eva Blomme-
gård höll i träffen.  

• 3 oktober: Släktforskning. Lilian Boquist 
och Ann Clements höll i träffen och gav oss 
intressanta inblickar i ämnet. De inbjöd 
också till de släktforskningsträffar som sker 
varje onsdag i Tyresö Gymnasium. DNA-
analyser har gjort att släktforskningen fått 
en ny intressant infallsvinkel där man kan 
spåra varifrån ens förfäder kommer.  
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• 6 december: Bedrägerier på nätet. Kriminalinspektör Björn Seeth, som arbetar vid 
Polisens nationella bedrägericentrum och där särskilt med IT-bedrägerier. Hans före-
drag handlade om vilka risker som finns och hur vi effektivt kan skydda oss mot dem. 
Björn hade också med sig Anna-Karin Lilja, områdespolis för bl a Tyresö. Hela 53 st 
deltagare kom till föredraget. Det var nytt deltagarrekord för ett Ventilenföredrag! 

 
Radio Tyresö 91,4    
 
Klubben har gjort 9 program under 2019. Medverkande har bl a varit Carl-Olof Strand, 
Sidsel Nybö och Eva Blommegård. Gunnel Agrell Lundgren har varit programledare. 
Klubben har då aviserat om kommande aktiviteter, t ex Ventilen-träffar, Tyresöfestivalen 
och olika kurser. I slutet av året har programmet kunnat nås via en app för s k pod-
sändningar (podcasting). Där kan man välja det program man vill lyssna på. Man är 

alltså inte låst vid de tider när Tyresöradion sänder direkt på 91,4 MHz. Appar för pod-
sändningar laddar man hem från Play Butik (för Android) och App Store (för iPhone). En 
av apparna som vi prövat heter Podcast Player.  

Webbsidan   

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

 

Facebooksidan  

Webbredaktören, Carl-Olof Strand, har hållit igång klubbens offi-
ciella Facebooksida som vid årsskiftet hade 77 följare. Dess adress 
är: SeniorNet Tyresö.  
 

 

 

Handledarträffar 

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

• 31 januari. Träffen ägnades i huvudsak åt olika praktiska frågor, exv närmaste verk-
samhet, inställningar i LibreOffice, våra gemensamma dokument som delas i 
OneDrive, bl a planering av handledare, borttagning av Facebookkonto och översikt 
av handledarläget.  

• 25 april. Träffen ägnades åt planering av kommande verksamhet.  

• 12 september. Träffen ägnades bl a åt kommande kortkurser, Tyresöfestivalen, 20-
årsfirandet, några fler redaktörer för WEB-sidan samt Ledarskap i ideella organisat-
ioner.  

• 14 november. Carl-Olof Strand gick bl a igenom olika ”molntjänster”, intressanta 
appar samt planering inför vårterminen.  
 

 

 

SeniorNets förstasida i Facebook 

Webbens 1:a-sida  

http://www.tyreso.seniornet.se/
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Tyresöfestivalen i Bollmoradalen.  

Ytterligare handledare 

Under året har SeniorNet i medlemsutskicken annonserat efter ytterligare handledare 
eftersom antalet ”hjälpbehövande” har ökat. Några personer har anmält sitt intresse men 
några handledare har hoppat av. Antalet handledare är i praktiken oförändrat. Vi skulle 
behöva bli några fler handledare för att lättare stödja de medlemmar som behöver hjälp.  

Tyresöfestivalen den 14 sept.  

Sidsel Nybö, Carl-Olof Strand, Birgitta Eldblom, Lars Jern-
dahl och Lilian Boquist ställde upp som informatörer vid 
festivalen i Bollmoradalens park. Genomförandet gick bra 
och skapade en del kontakter, dock blåste det ganska friskt 
och vårt lilla tält blåste iväg och blev förstört. Gunnel Agrell 
Lundgren gjorde en intervju med Carl-Olof Strand om Seni-
orNet i direktsändning på Tyresöradion. 

 

Information hos Lions, SPF och Kommunen 

• Sidsel Nybö och Eva Blommegård informerade om SeniorNet och möjligheter på nätet 
vid ett möte den 20 mars för medlemmarna i Hammarbykyrkan.  

• Sidsel Nybö informerade om SeniorNet på ett medlemsmöte i PRO den 27/2 och 
10/2. Kommunen arrangerade detta möte för en grupp äldre.  

• Carl-Olof Strand och Eva Blommegård har haft ett möte med Kommunen. Bl a disku-
terades om vi skulle kunna komma med i det kommunala Pensionärsrådet.  

 

Kontakter med Tyresö Bibliotek 

Carl-Olof Strand och Eva Blommegård hade den 4 februari en träff med Tyresö Bibliotek 
och diskuterade olika praktiska frågor. Vi använder deras lokaler dels för datahjälp i 
Trollbäcken och dels årsmötet i Biblioteket i Tyresö C. Andra frågor som diskuterades var 
samarbete kring All Digital Week, som för vår del brukar sammanfalla med tiden för vårt 
årsmöte. Biblioteket informerade också om de digitala tjänster de kan ge till besökarna bl 
a dropin-tjänsten på onsdagar med upp till 1 timmes personlig vägledning.  

Kontakter med SeniorNet Sweden 

SeniorNet Tyresö är ansluten till Riksorganisationen SeniorNet Sweden med ca 45 lokalt 
anslutna klubbar. För vår del har vi en bra kontakt med riksorganisationen eftersom vår 

ordförande Carl-Olof Strand sitter med i deras styrelse som sekreterare. Bl a är Carl-Olof 
sammankallande i den s k Framtidsgruppen. Den 18-19 november hade Framtidsgrup-
pen en konferens, där Carl-Olof Strand och Eva Blommegård deltog tillsammans med 
representanter för ett 20-tal lokalföreningar. Frågor som togs upp i gruppdiskussioner 
med efterföljande avrapportering var bl a syfte och arbetssätt. Resultatet ska ligga till 
grund för ett fortsatt arbete.  

Seniormässan.  

SeniorNet Tyresö deltog i SeniorNet Swedens monter vid Seniormässan i Älvsjö den 1-3 
oktober och informerade om vår verksamhet. Bl a deltog Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall, 
Eva Blommegård och Carl-Olof Strand.  

 



 

Årsberättelse SeniorNet Tyresö 2019                                                                                                    Sid 7 (7) 

 

Ekonomi.  

2019 års verksamhet gav ett underskott på 10 809,23 SEK.  Till största delen berodde 
detta på vår subvention av 20-årsjubiléet.  

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 dokument 
i årsmötesmaterialet. 

Teknisk utrustning 

Under året har SeniorNet inte gjort några nya investeringar avseende utrustning. 

Avslutning 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i Se-
niorNet Tyresös verksamhet under 2019. 

 

Tyresö 2020-02-20 

 

Carl-Olof Strand (ordf)  

 

Eva Blommegård (vice ordf) 

 

Lars-Anders Westlin (sekreterare)  

 

Sidsel Nybö (kassör) 

 

Bengt Wolff 

 

Birgitta Eldblom  

 

Gunnel Agrell Lundgren (suppleant) Lars Jerndahl (suppleant)  

 

 


