
 
 

På Café Ventilen… 

 
kan du lyssna till intressanta föredrag  
bl.a. om nyheter inom IT-världen. 
Första torsdagen i varje månad vår och höst. 
 
Café Ventilen är öppet för alla seniorer  
även för dig som inte är medlem.  
 
Se vår webbplats tyreso.seniornet.se 
För mer information. 
 

 
 

Bli handledare ... 
Skulle du vilja prova på som handledare 
eller som medhjälpare i en cirkel. Då är du 
välkommen till oss.  

 

      

 

 

 
 

Adress till vår webbplats 
tyreso.seniornet.se           

 
  Kontakta oss gärna på 
 tyreso@seniornet.se. 

 
  SeniorNet Swedens  

  webbplats är 
  seniornet.se 

 

 

Våra handledare  
 
 

H 

 

 

 
RER LSENIORERIGITAL TEKNIK  

Seniorer lär 

seniorer digital 

teknik  

i Tyresö   
 

Telefoner Plattor Datorer 
     

          

VÄLKOMMEN! 
 
                                             

                                        Uppdaterad 2021 10 

 
Ann Clements ann2clements@yahoo.se 
Bengt Wolff                  wolffbengt@gmail.com 

Carl-Olof Strand             carlolofstrand@gmail.com 

Eva Blommegård evabeata@telia.com 

Gunnel Agrell Lundgren gunnel.agrell@gmail.com   
Kerstin Gradin                kerstin_gradin@hotmail.com 
Lars Jerndahl                 lars.jerndahl@gmail.com 

Lars-Anders Westlin      lars.anders.westlin@gmail.com 

Lilian Boquist                 l.boquist@bredband.net 
Sidsel Nybö                  sidsel.nyboe@gmail.com 

Olof Olsson ololtyr@gmail.com 

Torsten Rehn torsten.rehn@trefa.se 

Uno Nilsson                  uno_nilsson@telia.com 

Kjell Jansson                 star_kjell@hotmail.com 
 
 

 
 

 
 
 Ordförande Eva Blommegård tel 072 2195 204 
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  SeniorNet Tyresö… 

är en ideell och opolitisk förening. 

 
Vi är anslutna till riksföreningen 
SeniorNet Sweden.  

 
        Vårt motto är: Seniorer lär seniorer 
        digital teknik. 
 
 
        Vi är till för seniorer som vill lära  

sig hur man har glädje och nytta  
av den digitala världen. 
 
Vi vill sprida kunskap om Internet  
och informationsteknik. 
 
 
 
Det finns många möjligheter att 
delta i vårt utbud. 
Du får lära dig i den takt som passar 
dig bäst. Läs om våra kurser, cirklar på 
tyreso.seniornet.se   

    

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemsavgiften 
i SeniorNet är 250 kr per kalenderår.   
 

Passa på att bli medlem i höst. 
Du får medlemskap sept-dec och hela kommande 
2022 år för 250 kr. 
 
Prova delta GRATIS. 
Delta tre gånger i våra veckoaktiviteter gratis. 
Sedan vill vi att du blir medlem. 
           
   

Våra veckoträffar 

Vi har verksamhet under vår och höst. 

Se aktuell information på vår webbplats 

tyreso.seniornet.se                         
 

Lär dig: 
Upptäcka din dator, surfplatta /          
mobil 

Du får bekanta dig med de viktigaste  
Funktionerna, som t ex att smsa, mejla,  
söka på webben, göra bankärenden,  
skaffa bank id, köpa biljetter, fotografera.  
Du får ladda ner appar, läsa e-böcker 
och lyssna på musik, hantera e-hälsa, 
att nå myndigheter mm. 
 

Du kan också få lära dig hantera sociala 
medier, t.ex. Facebook, Instagram och 
Twitter. 

 

 

      Bildhantering. 

Med hjälp av våra handledare kan du 
lära dig redigera dina digitala bilder, 
göra album och fotoböcker.             
Flytta bilder från telefonen till dator.  

 

Använda e-post. 

Vi hjälper dig att skaffa  
en e-postadress 
och visar hur man 
använder Internet. 

Snigelpost gör vi  
till snabbpost  
med e-post 

 

Släktforska med datorns hjälp 

Vill du börja släktforska eller har du  
redan en del information om din släkt  
som du inte vet hur du ska gå vidare 
med? 
Du får hjälp med att komma i gång.
  
Vi släktforskar i bl. a kyrkböcker på  
Internet och tipsar dig om dataprogram  
och var du hittar annan intressant 
information.  
Se vår webbplats tyreso.seniornet.se 
/släktforskning om aktuella information. 
 



    

 


