
 

 

IT CAFÉ 
Tisdagen den 10 januari 2023 kör vi igång vårt nya IT café på Hav och Land i Hunnebostrand. 
Arrangemanget drivs i samarbete med Sotenäs Kommun (Träffpunkten), Kulturhuset Hav och 
Land samt stödföreningen Axel. 
 
Vi kör till en början en gång i månaden mellan 10-12. Under våren gäller följande dagar: 10/1, 
21/2,14/3, 11/4 och 9/5. 

Tanken är att den som tycker sig behöva hjälp med sin dator, mobiltelefon eller surfplatta 
skall kunna vända sig till oss och få den hjälp man behöver. Det är öppet hus och man kan 
komma när man vill mellan 10 och 12. Vi kan göra ett bättre jobb om du ringer i förväg och 
berättar vad du vill ha hjälp med men det går också bra att ”droppa in”så hjälper vi efter bästa 
förmåga. Vi planerar också att vissa dagar fördjupa oss i ett visst ämne med ett kortare 
föredrag eller demonstration. Vi planerar sådana temadagar för Iphone, Androidtelefoner och 
Applewatch. 

Detta är en öppen aktivitet så alla seniorer i kommunen är välkomna, det finns således inget 
krav på att vara medlem i SPF eller någon annan förening. För den som har svårt att själv ta 
sig till Hav och Land försöker vi hjälpa till med transport. Det är stödföreningen Axel som står 
för transporten. 

Träffpunkten, som drivs av kommunens omsorgsförvaltning, är öppen tisdagar & torsdagar 
klockan 10 -14 så ett besök på IT caféet passar bra att kombinera med ett besök på 
Träffpunkten, Där kan man köpa kaffe med dopp och en smörgås till humana priser. 
Dessutom har SPF sin månadsträff med mat och någon form av underhållning klockan 14.00 
samma dagar som IT caféet är öppet.  

Har du frågor kontakta: 

Kjell Klasson, SPF, om IT caféet. Telefon 0768-111101, epost kjell@spfsotenas.se 

Victoria Hansson, Omsorgsförvaltningen, om Träffpunkten. Tel 0523 664328, epost 
victoria.hansson@sotenas.se 

Annette Thärnström, Stödföreningen Axel. Om du önskar transporter. Telefon 070-260 3522, 
epost atharnstrom@hotmail.com. 
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