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Bryt isoleringen!
I dessa Coronatider är vi tvungna att lära oss nya saker för att 
kunna hålla kontakt med familj och vänner. Att ses via datorn 
eller mobiltelefonen är kanske nytt för många, men bättre än 
att inte träffas alls. Många som har barn och barnbarn utom
lands har säkert redan lärt sig att använda tekniska lösningar 
för att ses. Nu är det dags för alla oss andra att lära nytt.

Det här behöver du: för att kunna använda olika videosam
talstjänster måste du ha någon av följande apparater och 
tjänster:
• En e-postadress. 
• Dator med inbyggd eller extern kamera, eller en mo
biltelefon eller surfplatta med kamera. 
• Uppkoppling mot internet.

Det finns många olika tjänster för videosamtal. Här är 
några av de vanligaste.

Skype
Skype laddar du ner på din dator, surfplatta, Ipad eller tele
fon. Det är troligen den mest använda kommunikations
tjänsten och används över hela världen. Följ anvisningarna 
och kopp la upp dig mot familj och vänner.

Hemsida: www.skype.com
Pris: gratis

Facetime
Facetime är inbyggt i varje Iphone, Ipad och Appledator.     

Lätt att komma igång med och lätt att använda.
Pris: gratis för den som har fria samtal. Taxan för utlandssam-

tal varierar.

Messenger
För dig som är med Facebook finns en fristående kommu

nikationsapplikation som är enkel att använda. Det går både 
att skicka meddelandn och ringa på messernger.

Hemsida: www.facebook.com
Pris: gratis.

Zoom
Entillensamtal är obegränsade i tid medan samtal med 

tre eller fler har en tidsbegränsning om man vill använda det 
utan kostnader.

Hemsida: www.zoom.us
Pris: gratis i upp till 40 min om man är flera i samtalet.

Pröva, kontakta barn och barnbarn om det känns svårt att 
komma igång – men ge inte upp. Det här är framtiden och vi 
kommer inte ifrån att lära oss nya tekniska lösningar.

Seniorer får fri IT-hjälp via telefon
Nu kan seniorer i Täby få hjälp med mobilen, datorn eller 
plattan via telefon. Du kan också tips om webbplatser för 
nytta och nöje. SeniorNet Täby ställer inte in utan ställer om.

SeniorNet Täby har i vanliga fall kurser, föreläsningar och 
drop in på Täbys seniorcenter. När dessa verksamheter är på 
paus går SeniorNet över till IThjälp via telefon  

Måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10-12 finns vo
lontärer på plats för att via telefon hjälpa till med ITfrågor.

Tel.nr och information om telefonstödet finns på Senior
Nets webbplats taby.seniornet.se

Tips på roliga webbplatser och digitala museibesök finns 
på taby.seniornet.se/tipsicoronatider

Kontakt med Tibbleseniorerna
När verksamheten i Tibbleseniorerna praktiskt taget ligger 
nere blir det allt viktigare att nå medlemmarna via mejl och 
på internet. Styrelsen vädjar därför till alla de medlemmar 
som har ändrat mejladress att skicka in den nya adressen. 
Hjälp oss också att nå dem som ännu inte lämnat sin mejl-
adress till kansliet. Kanske några av dina vänner inte får det 
här nyhetsbrevet? Tipsa dem om att lämna sin mejladress till 
kansliet. 

– Vi vill inte lämna våra medlemmar i sticket utan försöka 
nå ut till alla även om vi just nu inte kan ha några möten, 
säger C-H Segerfeldt, ordförande i Tibbleseniorerna. Många 
har svårt att sätta sig in i den nya tekniken, men kanske är 
det just nu du måste försöka. Jag vet att många tvekar men 
de som gör det går också miste om kontakter som skulle 
kunna lätta upp i den påtvingade sociala distanseringen.

Skicka din nya mejladress till tibbleseniorerna@gmail.com 
så att du blir delaktig av de utskick som görs. 

Föreningens hemsida uppdateras också regelbundet av vår 
webbmaster Anders Wallin. Att surfa in på sidan gör att du 
troligen känner litet mer gemenskap med andra medlemmar 
i vår förening, www.tibbleseniorerna.se

Medlemstidningen
TibbleSenioren utkommer med nästa nummer i mitten av 
juni. Antalet sidor måste dock denna gång minskas eftersom 
annonserna av förståeliga skäl har blivit färre. 

   


