
 

 

  

 

 

         

 

 

 

Vissa av arrangemangen i denna folder sker inom ramen för projektet Stärkta bibliotek med 

finansiering från Kulturrådet. 

Digitalhjälp och IT-kunskap på biblioteken 

Välkommen till oss med dina frågor! 

Arrangemang kan tillkomma efterhand. På bibliotekens hemsida hittar du 

uppdaterad information om vad som är på gång på biblioteken: 

www.minabibliotek.se/itkunskap 
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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, svarar på frågor om eller visar hur du kan 

ha nytta av teknik och internet 

Vi vänder oss 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: 

 

 

 

IT-kunskap 

Digistart – bokcirkel för dig som är nybörjare i den digitala världen 

Umeå stadsbibliotek, Väx. Cirkeln startar tisdag 28 januari kl. 14:00-15:30. Endast 

föranmälan. 

Vi läser Malin Perlhedens bok ”Digitant – din nybörjarguide till den digitala världen”. 

Boken ger en grundläggande introduktion, förklarar sammanhang och visar de 

enklaste och mest användbara funktionerna som en digital närvaro innebär. Under 

träffarna diskuterar, övar och lär vi oss tillsammans mer om den digitala världen. 

Anmälan till Annika Eriksson via e-post: annika.eriksson.2@umea.se eller mobil 070-

611 27 27. 

 

Internet för nyfikna  

Grubbebiblioteket. Fyra tillfällen med start 6 februari kl. 13:00-15:00. Endast 

föranmälan. 

Internet för nytta och nöje! Ta med egen telefon eller surfplatta och få hjälp av 

ledaren att prova de tjänster vi går igenom. Kaffe serveras och kursen är gratis! 

Anmälan till Grubbebiblioteket på telefon 090-16 33 89 eller via e-post: 

grubbebiblioteket@umea.se, senast torsdag 3 februari.  

 

Digitala tjänster & säkerhet på internet – föreläsningsserie  

Grubbebiblioteket. Varje tillfälle startar kl. 14:00.                                                                 
5 mars: Nordea   19 mars: Säkerhet på internet                                                        

12 mars: 1177.se och vårdguiden 26 mars: Swedbank – Digital ekonomi.  

Gratis! Föranmälan till Grubbebiblioteket senast dagen innan respektive föreläsning. 

 

Internet för livrädda  

Holmsunds biliotek. Cirkeln startar måndag 16 mars kl. 13:00-14:30 

Studiecirkel i samarbete med ABF. Under 4 träffar får du lära dig grunderna i att 

hantera datorn och ta dig ut på internet för såväl nytta som nöje. Begränsat antal 

platser. Anmälan till ABF: 090-71 16 02. 

 

 

Om ingen av ovanstående dagar och tider passar dig är du 

välkommen att kontakta ditt närmaste bibliotek för att boka 

digitalhjälp så avsätter vi 1 timme för dina frågor.  

Umeå stadsbibliotek    
Måndagar kl. 14:00-16:00              
Lokal: Väx, plan 3.   
20 januari – 25 maj 
(OBS! ingen digitalhjälp 13 april)
    
Varje pass börjar kl. 14:00 med en 
kort genomgång av en digital tjänst 
som vi tror att du kommer att ha 
nytta av. 
 

Hörneforsbiblioteket 
Måndagar kl. 10:00-12:00 
3-24 februari och                 
6-27 april 

 

Mariehems bibliotek      

Onsdagar kl. 14:00-15:00      
15 januari – 13 maj 

 

Sävarbiblioteket 
Tisdagar kl 13:00-14:00 

11 februari, 25 februari, 

10 mars, 21 april 

 

Umedalens bibliotek 
Torsdagar kl. 14:00-15:30 
13 februari, 12 mars,         
23 April, 28 maj
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