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Appen SPF Seniorerna

Har du frågor, synpunkter eller idéer på appen vänd dig till Monica
Rosell Larsson, som är ansvarig för Blåeldens app,
(klintakraftan@gmail.com eller telefon 0733-64 35 05.

Appen heter SPF Seniorerna. Den finns för nerladdning från såväl AppStore
som Google Play. Om du har en iPad eller platta med Android som
operativsystem så går det fint att ladda ner appen. Tänk bara på att:

För dig som har iPad
 - när man söker i AppStore måste man välja "iphone-appar".

För dig som har Android-plattor
 - gamla versioner av Android fungerar inte, eftersom de inte har stöd för

modern teknik, dvs Androidversioner som är äldre än 4.5

 

GÖR SÅ HÄR:

Att hämta SPF-appen (för iPhone)
Nedanstående installationsdialog kan variera något beroende på vilken iOS-
version som används.

1. Gå till App Store
 2. Tryck på "Sök" i nedre menyn

 3. Sök efter 'SPF Seniorerna'
 4. Tryck på "HÄMTA"

 5. Tryck på "INSTALLERA"
 6. Om det efterfrågas skriv in lösenordet till ditt Apple-ID

 7. Vänta
 8. Tryck "ÖPPNA"

 9. Svara "Tillåt" på frågan om att skicka notiser
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10.Tryck "Nästa"
11.Tryck "Nästa"
12.Tryck "Välj förening"
13.Rulla tills du hittar "Kalmardistriktet"
14.Tryck på "Kalmardistriktet"
15.Tryck på "Borgholm"
16.Nu är du klar. Appen är installerad.

Säkerställ att du kommer att få notiser (= en påminnelse t ex när det kommer en
ny nyhet)
1. Gå till "Inställningar"
2. Gå till "Notiser"
3. Rulla neråt för att hitta appen "SPF"
4. Tryck på appen "SPF"
5. Se till att alla knapparna är gröna
6. Under rubriken "NOTISSTIL OM OLÅST" ska den högra symbolen vara
markerad genom att en ram finns runt ordet "Notiser".

För nyare iPhone: Se till att "Beständig" är inramad under den högra
telefonsymbolen.
7. Nu är du klar.

 

GÖR SÅ HÄR:
Att hämta SPF-appen (för Android-telefoner)
Nedanstående installationsdialog kan variera något beroende på telefonmodell.

1. Gå till Google Play (på vissa telefoner heter appen Play Butik)
2. Tryck i sökfältet högst upp
3. Sök efter 'SPF Seniorerna'
4. Tryck på "INSTALLERA"
5. Tryck på "GODKÄNN" när/om behovet av Identitet och Foton/media/filer
efterfrågas
6. Tryck "FORTSÄTT"
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7. Tryck "HOPPA ÖVER"
8. Vänta medan installationen pågår
9. Tryck "ÖPPNA"
10.Vänta
11.Tryck "Nästa"
12.Tryck "Nästa"
13.Tryck "Välj förening"
14.Rulla tills du hittar "Kalmardistriktet"
15.Tryck på "Kalmardistriktet"
16.Tryck på "Borgholm"
17.Nu är du klar. Appen är installerad.

Information du hittar på appen:

Om du trycker på menyn (tre streck till vänster om namnet) så kommer du åt
diverse olika rubriker från Blåeldens hemsida. Under Länkar kommer du bl a åt
distriktets och vår egen hemsida.

 

Appen har tagits fram av SPF Seniorerna Kalmar Distrikt i samarbete med App-
bolaget i Kalmar. 

Har du frågor, synpunkter eller idéer på appen vänd dig till Monica Rosell
Larsson, som är ansvarig för Blåeldens app, (klintakraftan@gmail.com eller
telefon 0733-64 35 05.






Nu tar SPF Kamraterna ett steg in i appvärlden. 

Vi har nu anslutit oss till SPF appen som många                  
SPF föreningar redan har gjort i hela landet. Appen är ett bra 
sätt att ha all information på ett och samma ställe. Vi når alla 
som laddar hem appen i sin smarta telefon och vi har en 
förhoppning att alla gör det. 

Vi har förstått att många har en smart telefon. Att ha en app där 
är ett lätt sätt att nå fram med all info som vi vill att våra 
medlemmar ska ta del av.   
 
Bakgrund 
• Svårt att nå ut med information 
• Informationen måste komma 
till användaren, inte tvärtom 
• Allt fler använder smart telefon 
• Allt färre använder dator, som 
upplevs som ”krångligare” 
• Tillgängligt i ”fickan”, telefonen 
är alltid med… 

Här får ni manualer hur man laddar hem appen i din telefon. 
Det finns en manual för iPhone och en Android. 



Manual för Iphone      

 Ladda ner appen och följ instruktionerna nedan. 











Här är en film om hur man laddar ner en appar klicka på länken 
sedan på trekanten mitt i bilden så startar filmen.

 

https://senior.mediapoolen.se/film/9dc0e1998a 

1. Gå till 
AppStore   
och klicka 

3. Skriv in SPF 
Seniorerna i sökrutan 
längst upp och klicka 
på SPF Seniorerna 
klicka sedan på 
HÄMTA/ molnet.

4. klicka på 
Öppna

5. Klicka på välj distrikt, 
och den lilla trekanten, 
skrolla ner till Örebro. Följ 
sedan instruktionerna.    
  

 6. Välj förening.      
skrolla till 
Kamraterna 
Sedan på VÄLJ 
nu är det Klart. 

Nu har du en app i din 
telefon med allt som händer 
i SPF Kamraterna på ett 
och samma ställe, samt 
även distriktets och 
förbundets nyheter. 
Lycka till

2. klicka på 
sök. OBS. 
bilden som visas 
kan vara olika 
varje dag



Manual för android    

 Ladda ner appen och följ instruktionerna nedan. 

                 

 








 


            


Här är en film om hur man laddar ner en appar klicka på länken 

sedan på trekanten mitt i bilden så startar filmen.

 

https://senior.mediapoolen.se/film/630608cbed


Nu har du en app i din 
telefon med allt som 
händer i SPF Kamraterna 
på ett och samma ställe, 
även distriktets och 
förbundets nyheter. 
Lycka till

1. Gå till        
Play Butik      
och klicka 

2. Skriv in SPF Seniorerna i 
sökrutan längst upp och klicka 
på Installera.

3.  klicka på 
Öppna

4.  Klicka på välj 
distrikt, och den lilla 
trekanten, skrolla ner till 
Örebro. Följ sedan 
instruktionerna.    

5. Välj 
förening.Skrolla till 
Kamraterna sedan på 
VÄLJ nu är det 


