Surfa på nätet med hjälp av Google
Hitta allt som du inte trodde att du ville veta
Skriv in ett ord, en mening, en fråga
Du behöver inte ens stava rätt
Det dyker upp massor av alternativ att söka bland
Vill du se bilder av det du söker, klicka på Bilder
Vill du se filmer av det du söker, klicka på Videor
Bli impulsstyrd, sök på något som just då dyker upp i skallen
Du hittar ofta länkar till andra intressanta sajter därifrån
Försök att slita dig från surfandet, man fastnar lätt

Några tips på användbara hemsidor
Youtube (youtube.com): Musik, sport, nyheter, spel, filmer
Öppet arkiv (oppetarkiv.se): Gamla teveprogram
P4 Plus (sverigesp4plus.radio.se): Musik för dig som är 60+
Digitalt museum (digitaltmuseum.se): Bilder från olika museer
Faktarummet (stadsmuseet.stockholm.se/utforska/faktarummet):
Allt om Stockholm, stadens historia och byggnader
Digitala stadsmuseet (digitalastadsmuseet.stockholm.se). Ännu
mer bilder från Stockholm
Filmarkivet (filmarkivet.se): Hundra år av rörliga bilder
Riksarkivet (sok.riksarkivet.se): Svenska arkiv
Kulturarv Stockholm (kulturarvstockholm.se): Om länets historia
Stockholmskällan (stockholmskallan.se): Foton, texter, kartor
Gratis i Stockholm (gratisistockholm.nu): Gratis evenemang
Wikipedia (sv.wikipedia.org): Den fria encyklopedin

News55 (news55.se): Nyheter för 55-plussare
Nyfiken Grå (nyfikengra.se): Nättidning för 60-plussare
P4 Plus (sverigesp4plus.radio.se): Musik för dig som är 60+
Eniro (eniro.se): Sök person, företag, produkt, tjänst, nummer
Reseplaneraren (reseplanerare.sl.se): Planera din resa med SL
Vägavstånd (se.avstand.org). Ta reda på avståndet mellan orter
Filmarkivet (filmarkivet.se): Hundra år av rörliga bilder
Birthday (birthday.se): När fyller din vän år
StayFriends (stayfriends.se): Hitta gamla skolkamrater
Pricerunner (spricerunner.se): Jämför priser på en produkt
Kalender 365 (kalender-365.se): Kalender för de närmaste åren
Finn graven (finngraven.se): Sök gravsatta och gravplatser
Resevalutor (resevalutor.se): Omvandla kronor till resevaluta
Avigsidan (avigsidan.com): Samlade roliga avigheter
Skrattnet (skrattnet.se): Ännu mer roligheter
Skyltat (skyltat.se): Tokiga skyltar

Seniordeal (seniordeal.se): Rabatter och erbjudanden för 55+
Lidingösidan (lidingosidan.se): Nyheter och debatt för Lidingöbor
Lidingöbanan (lokman.se/SSLidJ/SSLidJ.htm): Spårvagnsnostalgi
Lidingö museum (lidingohembygd.se): Utställningar, museibod
Lidingö stad (lidingo.se): Information från stadshuset
Språkförsvaret (språkförsvaret.se): Frågor kring svenska språket
Ordkollen (ordkollen.se): Hur stavar man ett visst ord
Lexikon 24 (lexikon24.nu): Översätt till och från flera språk
Webb-tv Lidingö stad (lidingo.se/webbtv): Följ fullmäktige
Dagens Lindström (bonton.se): Nya skämtteckningar varje dag
Historia.se (historia.se): Historisk statistik, historia i siffror
Statistiska centralbyrån (scb.se): Statistik om nästan allt
Pensionären på ön (pensionarenpaon.blogspot.se): Birgitta Malmstedt (handledare Seniornet) bloggar
Wordpress (sv.wordpress.com): Skapa din egen blogg gratis
Zelmaas (zelmaas.se): Föreläsarens egen hemsida

