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IT-Support 

Fungerar allt som det ska?  
Idén med vår förening är att vi hjälper varandra med frågor som 
gäller digital kommunikation och internet. Studiecirklar, informations-
träffar och IT-träffar är exempel på tillfällen när vi träffas och utbyter 
erfarenheter. Några av våra medlemmar har lite mer vana med 
”teknikfrågor”. 

Vår supportgrupp kan hjälpa dig med felsökningar, installationer, 
uppgraderingar, säkerhetsfrågor, uppkopplingar, nät, Internet, mail, 
hjälp vid inköp m.m. Kontaktuppgifter till vår supportgrupp hittar du 
på vår hemsida.  

Medlemmar hjälper medlemmar med krånglande teknik! 

Vill du bli medlem i SeniorNet? 
Avgiften är bara 250 kronor för ett år! 

 

seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering 

  
 

Alla är välkomna i vår förening! 

Viktig medlemsinfo  
Medlemsinformation skickas till dig som medlem  
endast via e-post. Tag för vana att kolla din e-post 
minst 1 ggr/vecka, och/eller läs om aktuell info på 

orebro.seniornet.se 

 
 

 

 
Vi tror på att seniorer lär seniorer bäst! 

 

 
För aktuell information besök vår hemsida: 

orebro.seniornet.se 
 

 Vår mejladress är: 

orebro@seniornet.se 

  

 

 

Du får fullständig tillgång till vår webb med utbildning, 
information, nyheter, tips och råd, länkar m.m. 
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IT-träffar 
Vi träffas tisdagar kl.14–16 på Fabriksgatan 8 i Örebro (i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler). Vid våra IT-träffar är alla 
välkomna att diskutera olika teman. 

  

IT-junta 
Vi träffas och delger varandra tips om hur vi kan använda våra 
mobiltelefoner (och surfplattor). 
 

Öppet Hus 
Inför varje terminsstart har vi en samling med information om 
cirkelutbudet. Plats och tid finns angivet på vår hemsida. 
 

Studiecirklar  
Utbildning är basen i vår verksamhet. I samarbete med Studie- 
förbundet Vuxenskolan ordnar vi studiecirklar. ”Seniorer lär seniorer” 
är grundtanken. I små grupper, med låga avgifter och lokaler ”mitt i 
stan” hjälper vi varandra med datorvärldens mysterier. 
 

Alla jobbar ideellt och vi är inte anslutna till någon politisk eller 
ideologisk organisation. Medlemmar är med och bestämmer vilka 
cirklar som ska starta och påverkar innehållet. Vill du delta mer aktivt 
som cirkelledare är du mer än välkommen. 

Aktuellt utbud av cirklar finns att läsa på vår hemsida. På nästa sida 
ser du ett exempel på studiecirklar och villkor för att delta i dessa. 
 

Aktuell information hittar Du på vår hemsida. 

orebro.seniornet.se 
 

 

 

SeniorNet i samarbete med 

 

Exempel på studiecirklar  
 

A Ettan Nybörjare 
Grunder för att komma igång med datoranvändning. 

6 ggr 3x45 min 

B Tvåan Fortsättning 
För användare som vill veta mer om datorns möjligheter. 

6 ggr 3x45min 

C Trean För datorvana Organisera, kopiera, namnge och flytta dina dokument, 
bilder och mappar.  6 ggr 3x45min 

D Fyran Fördjupning 
Hantering av inställningar, appar och webbläsare. 

4 ggr 3x45min 

E Android Grund och 
4 ggr 3x45min  Fortsättning 
 

Kom igång med din surfplatta/mobil.  
Anpassa enheten och utforska vilka möjligheter den ger. 

F iOs Apple Grund och  
4 ggr 3x45min Fortsättning 
 

Grunder i iPhone/iPad användning.  
Anpassa enheten och utforska vilka möjligheter den ger 

G Intro Cirkelledare 
Vad innebär det att vara handledare i SeniorNet Örebro? 

4 ggr 3x45min 

 
För att delta i cirkel krävs föranmälan och medlemskap i SeniorNet. 

Studiecirklar arrangeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro.  
En cirkel omfattar minst tre träffar och priset är 200 kr. 
Vi träffas i grupper med 3-10 deltagare på Fabriksgatan 8 i Örebro. På vår hemsida 
finns uppdaterad information och utförlig beskrivning av cirklarnas innehåll. 

 
 
 

Anmälan till studiecirkel 
Vänligen kontakta respektive cirkelledare, se aktuellt 
cirkelutbud på vår hemsida: orebro.seniornet.se 

 
 


