
Information från IT-café till alla medlemmar i SPF Bråviken

Corona läget är fortfarande ovisst även om många positiva saker har hänt sedan i våras. IT-
café-verksamheten i Granen ligger nere tillsvidare men vi har planer på Corona-anpassade 
träffar om smittriskläget fortsätter att förbättras. I så fall med ett fåtal föranmälda besökare. Se 
hemsidan för aktuell information.

Vi fortsätter under hösten med våra digitala möten via ZOOM varje vecka på tisdagar kl. 14. Du 
har möjlighet att delta. Kontakta Mats så får du en inbjudan och hjälp med uppkopplingen.

Vid vårt första möte tisdag 25 augusti föreslogs att vi förändrar IT-caféverksamheten i Granen 
till att bli Supportstuga. Som medlem kan du där få hjälp med de flesta vanliga problem som 
gäller IT-utrustning: stationära datorer (PC), mobila datorer, surfplattor och smarttelefoner.

Exempel på saker vi kan hjälpa till med:

Inloggningsproblem Långsamma datorer Skrivare som krånglar

Bredbandsfrågor Säkerhetsfrågor rörande internet

Bankkontakter och Bank-Id Råd i samband med inköp av IT-utrustning

Epost Smart-telefoner Ringa med bild (videosamtal)

Surfplattor Extra utrustning som t.ex. cromecast, högtalare mm

Tips på appar som är bra att ha eller bara fin underhållning

Som du ser är det ett omfattande teknikområde som vi tidigare hjälpt våra medlemmar med. 

Och - hjälpen finns kvar i höst.

Supportstuga för mer personlig hjälp

Vi som arbetat med det här ser att behovet av hjälp med IT-frågor snarast har ökat och att 
många ännu inte upptäckt många praktiska möjligheter som den nya tekniken medför. 

Coronapandemin kräver att vi ändrar arbetssättet. Därför minskar vi på våra allmänna 
informationsträffar och sätter medlemmarnas frågor och problem i första hand. Du kan bli hjälpt 
via telefon, vi kan koppla upp oss på din dator, du kan lämna din maskin hos någon av oss, du 
kan ställa din fråga på vårt zoom-möte eller vi möts på säkert sätt…

Börja med att ta telefonkontakt med någon av oss i funktionärsgruppen nedan. Säkert har du 
egna frågor som kanske inte finns med i exemplen ovan. Ingen fråga är för enkel. Huvudsaken 
för oss är att du blir hjälpt.

Ta chansen denna höst att höja din IT-kompetens. Börja med att ta ett beslut. (välj alt.)

”Den här hösten ska jag bli bättre på att använda telefonen/surfplattan/datorn”    

Välkommen!

Kjell Asperud Mats Winell Lars Bjurman
kjell.asperud@gmail.com mats.winell@gmail.com lars.bjurman@gmail.com
0708 392690 0708 751847 0793 407079

Jan Sköld Kent Andersson
lervagen@gmail.com kent.andersson@telia.com
0705 392324 0706 127003
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