IT för seniorer
Inbjudan till introduktion för dig som är 65+

Framtiden är här!
Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr, vi använder ny media och ny teknik
för att se och lyssna på underhållning och för att inhämta information. Inte minst
agerar vi socialt som individer och samhällsmedborgare med hjälp av ny teknik.
Krokomsbostäder har därför investerat i ett öppet bredbandsnät, för att erbjuda våra
hyresgäster ett modernt boende. Som hyresgäst har du gratis tillgång till bredband
med en hastighet på 0,5/05 Mbit/s.

Introduktion för dig som är 65+
Vi vill gärna att alla våra hyresgäster ska kunna nyttja tillgänglig teknik och bjuder därför in dig till en introduktion i IT. Är du
nybörjare eller kanske känner dig lite osäker? Då är det här rätt
tillfälle för dig att bekanta dig med tekniken.

Introduktion
hösten 2017

Vi kommer att gå igenom:

Introduktionen kommer att hållas i
Krokom under hösten.

Vad är internet och vilka möjligheter finns det?

När: Onsdag 29 november

- söka information

Plats: Kommunhuset i Krokom,
samling i kundcenter

- sociala medier

Tid: 15.00-17.00

- vad är Skype och hur gör man

Max antal deltagare: 20 personer

- göra bankärenden, läsa tidningar, lämna in tips, deklarera,
lyssna på böcker, släktforska och göra inköp
- säkerhet och risker, vad ska man inte göra

Praktisk info
Vi tillhandahåller surfplattor för övningar och bjuder kaffe och bulle.
Inga förkunskaper behövs.

Vilken utrustning krävs?
- surfplatta eller dator?
- trådlöst eller stationärt?

Anmälan

- internetabonnemang

Anmäl dig genom att ringa vår
Bobutik på telefon 0640 164 65.

- leverantörer
Kontakt med Krokomsbostäder via internet?

Senast den 22 november behöver
vi veta att du kommer.

- Mina sidor
- Söka lägenhet
- Felanmäla
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