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Digitalhjälp och IT-kunskap på biblioteken 

Välkommen till oss med dina frågor! 

 

 

 
Välkommen till en eftermiddag som inspirerar och visar vägar till att våga, 
vilja och kunna använda digitala tjänster och hitta vägar till kulturen, sådant 
som sätter guldkant på din tillvaro. 

Dagny Carlsson, 108 år och Sveriges äldsta bloggare, berättar om hur tillvaron 
förändrades när hon vid 99 års ålder gick en datorkurs och började blogga. 
Hör om hur hon håller nyfikenheten vid liv och vågar prova nya saker som 
senior. 

Medverkar gör också Frivilligcentralen, PRO:s IT, Kultur för seniorer och 
biblioteken i Umeå kommun som alla på olika sätt arbetar med att öka 
medborgarnas digitala delaktighet och aktivitet i kulturlivet 

Innan programmet startar bjuder vi på Öppen foajé med representanter från 
Umeå kommuns träffpunkter, PRO:s IT, Frivilligcentralen, Regionbiblioteket 
och Umeå välfärdsteknik som visar och berättar om aktiviteter och 
arrangemang. 

Kl. 14-15 Öppen foajé och möjlighet att köpa fika 

Kl. 15-17 Program på Vävenscenen 

Arr.: Umeå kommuns bibliotek, Kultur för seniorer, Frivilligcentralen, PRO. 

 

Livet börjar vid 100 –  

att våga, vilja och kunna  
 

När: Onsdag 9 oktober kl. 14-17 

Var: Vävenscenen 

Hur: Fri entré. Biljett krävs – hämtas/bokas 
per telefon i kulturreceptionen, Väven plan 
3, 090-16 33 00. 

 

 

Foto: Maria Östlin 
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Digitalhjälp med drop-in 

Kom och ställ frågor till oss på biblioteken om hur du använder 
internet, e-tjänster, datorer, mobiltelefoner, surfplattor och annat. 

Vi hjälper dig att komma igång med, svarar på frågor om eller visar 
hur du kan ha nytta av teknik och internet 

Vi vänder oss särskilt till dig som känner dig osäker eller har svårt 
med den nya tekniken och till dig som vill lära dig något nytt. 

Biblioteken nedan har särskilda tider med drop-in för digitala 
frågor. Om ingen tid passar är du välkommen att kontakta ditt 
närmaste bibliotek och boka en tid med en bibliotekarie. 

Umeå stadsbibliotek  Mariehemsbiblioteket 
Måndagar kl. 14-16  Onsdagar kl. 14-15 
Datum: 2/9 – 16/12  Datum: 4/9 – 4/12 

  

Umedalens bibliotek  Ålidhemsbiblioteket 
Torsdagar kl. 14-15:30                            Tisdagar kl. 15-16                                                
Datum: 12/9, 3/10, 21/11 Datum: 3/9 – 17/12  

 

Grubbebiblioteket  Sävarbiblioteket         
Torsdagar kl. 14-15  Tisdagar kl. 13-14:30 

Datum: 22/8, 5/9, 19/9,  Datum: 5/11 - 26/11 
14/11, 28/11 
 
Holmsundsbiblioteket 
Måndagar kl. 15-16 
Datum: 16/9, 7/10, 4/11, 2/12 

    

 
 

IT-kunskap 

Internet för livrädda på Holmsunds bibliotek  
Cirkeln startar torsdag 26/9 kl. 14-16:15. Endast föranmälan.  

Studiecirkel i samarbete med ABF. Under 4 träffar får du lära dig grunderna i att 
hantera datorn och gå ut på Internet för nöje och nytta. Begränsat antal platser. 
Anmälan till ABF vxl: 090-71 16 02, senast fredag 20 september. 

 
IT-café på Hörnefors bibliotek 
Måndagar kl. 10-12 
 

4 tillfällen med start måndag 30/9. Endast föranmälan.Vill du ha hjälp med 
digitala tjänster via din dator, surfplatta och/eller mobil? Då är du välkommen till 
vårt IT-café. Anmälan till Hörneforsbiblioteket på telefon: 0930-291 96, via E-
post: horneforsbiblioteket@umea.se 

 
Internet för nyfikna på Grubbebiblioteket  
4 tillfällen med start torsdag 3/10 kl. 13-15. Endast föranmälan.  

Vi lär oss hur man kan använda internet både till nytta och nöje. Vi går bland 
annat igenom SVT Play, YouTube, Google, Facebook och Pressreader. Ta med 
egen telefon eller surfplatta och få hjälp av ledaren att prova de tjänster vi går 
igenom. Gott om tid avsätts för att svara på dina digitala frågor. Kaffe serveras 
och kursen är gratis! Anmälan till Grubbebiblioteket på telefon 090-16 33 89 
eller via E-post: grubbebiblioteket@umea.se, senast torsdag 1 oktober.  

 
Minabibliotek.se på Sävarbiblioteket  
Måndag 7/10 kl. 13-14 

Vi visar allt du kan göra som inloggad på minabibliotek.se medan du fikar i lugn 
och ro!  

 
Läs gratis tidskrifter i Pressreader – Vi lär dig hur på Grubbebiblioteket 
Tisdag 8/10 kl. 13-15 
 
Vi visar hur du kan läsa gratis tidskrifter i din surfplatta eller smartphone med 
Pressreader. 

mailto:horneforsbiblioteket@umea.se
mailto:horneforsbiblioteket@umea.se
mailto:grubbebiblioteket@umea.se
mailto:grubbebiblioteket@umea.se

