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Mobilbank, Bank-ID

 Kivra och Swish

Kommunicera med 
dina nära

Parkerings-app
Hitta din  

favoritmusik
Bildhantering

Betala  
räkningar

Kontakta 
vården
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IT-Guide.se/ostersund Tel. 010-199 45 33

Ta gärna med egen dator, 
surfplatta eller mobil. DROP IN!

Mötesplats Odensborg
Onsdag 14/8 kl. 10-15, Slåttervägen 11

Mötesplats Reveljen-Körfältet
Måndag 19/8 kl. 10-12, Körfältet centrum

Mötesplats Ljungen
Tisdag 20/8 kl. 10-15, Tegelbruksvägen

Kastalbiblioteket Brunflo
Onsdag 21/8 kl. 13-17, Kyrkgatan 7
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Östersunds bibliotek
Måndagar  5, 12 och 19/8
Torsdagar 8 och 15/8

Lövberga
Onsdag 7/8 kl. 11-15, Konditorivägen 3

Prästgatan 58
Fredag 9/8 kl.10-15

Torvalla bibliotek
Tisdag 13/8 kl. 14-19, Nävervägen 21



Informationssökning
Hur googlar man för att hitta det man letar efter? Hur gör man 
för att hitta fakta eller vägbeskrivningar? Vi går igenom allt för 
att göra din informationssökning enklare.

Måndag 5 augusti  kl 10-15

Lär dig använda e-posten lättare
Du får lära dig hur man skickar och tar emot e-post, göra en 
adressbok, skapa gruppar, skickar bilder och dokument.

Torsdag 8 augusti  kl 10-15

Vet du hur du ska ta fina bilder
Brukar du ta bilder med telefon, surfplatta eller kamera? 
Vi visar hur du sparar dina bilder, göra mappar, redigering, 
ladda upp på sociala medier, göra fotoböcker och så vidare. 

Måndag 12 augusti  kl 10-15

Köpa biljetter och beställa på nätet
Vi lär dig hur du bokar biljetter på nätet t.ex. tåg, flyg, 
konserter. Du får lära dig hur du köper och säljer på nätet
t ex mat, kläder, prylar, både nytt och begagnat. 

Torsdag 15 augusti  kl 10-15

Sociala medier
Är du nyfiken på Facebook, Instagram, Youtube eller Skype? 
Vill du ladda ner appar till din telefon eller surfplatta? Kom till 
oss så visar vi hur allt fungerar.
 
Måndag 19 augusti  kl 10-15

Vi går igenom olika teman på våra Internetkafé. 
Som vanligt kan du även fråga oss om annat. DROP IN!

Östersunds bibliotek
Rådhusgatan 25-27
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Välkommen till oss 

www.it-guide.se/ostersund 
tel. 010-199 45 33 Facebook    

@itguide.se
Instagram  

@Itguidesweden
Youtube       

@Itguidesweden


