
Program för 
eMedborgarveckan

Tisdagen den 11 oktober
Stadsbiblioteket, DigidelCenter

 » Digital hjälp*, 13.00-15.00

 » Prova att själv styra en minirobot

Jämjö bibliotek

 » Lyssnande läsning för alla**, 13.00-15.00

*Digital hjälp:

Få hjälp med din telefon, appar, skaffa e-post, använda internet, skanna och skriva ut, låna 
ljudböcker och e-böcker, komma i gång med mobilt BankID och mer.

**Lyssnande Läsning för alla:

Biblio - För alla. Lyssna med appen i din telefon. 
Legimus - För dig med läshinder. Lyssna med app eller dator. 
Talboken kommer - För dig som har en taltidning och inte använder smartphone eller surfplatta.

På Mobila biblioteket, Holmsjö, Fridlevstad, Sturkö och Kungsmarkens bibliotek kan du också 
få information om Lyssnande läsning under hela veckan på dess hållplatser och deras ordinarie 
öppettider.

Måndagen den 10 oktober
Stadsbiblioteket, DigidelCenter

 » Digital hjälp*, 15.00-18.00

 » Lyssnande läsning för alla**

Nättraby Bibliotek

 » Lyssnande Läsning för alla**, 13.00-17.00

Onsdagen den 12 oktober
Stadsbiblioteket, DigidelCenter

 » Digital hjälp*, 13.00-15.00

 » Testa VR-glasögon - Res med Google 
street view eller se världsarvet från ovan

Rödeby bibliotek

 » Lyssnande läsning för alla**, 13.00-15.00

Torsdagen den 13 oktober
Stadsbiblioteket, DigidelCenter

 » Digital hjälp*, 10.00-12.00

 » Tänk Säkert på nätet - Vi visar tips från 
MSB, Polisen och Internetstiftelsen

Lyckeby bibliotek

 » Lyssnande läsning för alla**, 10.00-17.00

Under eMedborgarveckan sker insatser över hela Sverige för att främja ökad 
användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla.



karlskrona.se

Digitalidag – Temadag för digital 
delaktighet
Stadsbiblioteket, fredag 14 oktober 10.00-15.00
Digitalidag är en temadag för att inspirera medborgare som inte är vana vid digitala verktyg till att vilja och 
kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Karlskrona Kommun och Region Blekinge är på plats och visar digitala tjänster och hjälpmedel.

Äldreförvaltningen berättar om sin verksamhet och visar digitala tjänster 
och hjälpmedel
VISBO: Visning av välfärdsteknik från vår visningslägenhet. Vi vill visa upp smarta lösningar som kan underlätta i 
vardagen i syfte att kunna behålla oberoende och självständighet så länge som möjligt.

IT-café: Träffpunkten kommer och berättar mer om hur våra IT-caféer kan inspirera till ökad kunskap kring digital 
teknik.

Välfärdsbiblioteket: Vi visar upp vårt välfärdsbibliotek som möjliggör kostnadsfri utlåning av välfärdsteknik som 
möjliggör för seniorer att prova på digital teknik hemma, i syfte att inspirera till ett ökat intresse och användning 
av digital teknik.

Volontärplatsen: Vi berättar om vår kommunövergripande volontärplattform som även inkluderar ideella 
föreningar och hur du kan bli volontär eller uppdragsgivare. 

Digitalt först: Prova på gratis, digitala hjälpmedel i vårt pilotprojekt, som syftar till att skapa en ökad trygghet i 
hemmet. Vi berättar mer om vårt trygghetspaket.

Kunskapsförvaltningen 
Karlskrona kommuns skolor erbjuds att delta i aktiviteter som anordnas av Kodcentrum.

Anmälan gör du på https://kodcentrum.se/anmalan-digitalidag.

Säker som digital idag - bli en 
säkrare internetanvändare
Livesändning från Internetstiftelsen.

Tid: 10.30-12.30

Plats: Hörsalen

Vårdguiden/1177, Region Blekinge
Vårdguiden/1177 informerar om sin webbplats och 
visar hur du tar del av din journal och andra tjänster.

Tid: 11.00 och 14.00

Ny teknik och digital hjälp
Vi lanserar en broschyr om var och hur du kan 
få hjälp med dina digitala enheter, komma igång 
med olika e-tjänster och få information om digitala 
hjälpmedel i hemmet.

Broschyren kommer att finnas på biblioteken, 
äldreförvaltningens träffpunkter samt i 
kommunhusets reception.

Lyssnande läsning för alla
Vi visar och berättar om tre olika tjänster för lyssnade 
läsning.

Biblio - För alla. Lyssna med appen i din telefon. 
Legimus - För dig med läshinder. Lyssna med app i 
din telefon eller dator. 
Talboken kommer - För dig som har en taltidning 
och inte använder smartphone eller surfplatta.

Testa VR-glasögon och provkör 
våra robotar
Res med Google street view eller se världsarvet från 
ovan. Pröva att själv styra en minirobot.


