Lidingö 11 dec-2020

Hej!
Eftersom detta utskick börjar komma frekvent tänkte vi börja kalla det för Månadsbrevet.
Vi ska försöka hitta material till ett utskick i mitten på varje månad. Vi har noterat att det är
uppskattat med denna kommunikation då vi inte kan träffas fysiskt ännu, så vi kommer nog att
försöka fortsätta med dessa utskick även framöver.
Den här gången delar vi upp månadsbrevet i två delar, Säkerhet och Information.
1. Säkerhet
Tyvärr alltid ett aktuellt ämne. Vi vill gärna öka er medvetenhet kring detta, eftersom metoderna blir
mer och mer sofistikerade. Nedan två länkar med anknytning till Lidingö. Den första länken fick jag av
en bostadsrättsförening här på Lidingö där polisen varnat för oseriösa hantverkare. En annan länk är
från en artikel i Mitt-i.
a) https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/oseriosa-hantverkare/
b) https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsokinte-lura-mig/

c) https://www.mitti.se/nyheter/fler-aldre-lidingobor-utsatta-for-bedrageri-med-falskatjansteman-som-ska-hjalpa-till/reptkb!nHwNE@eKu1KggZTeBNFKng/
Vi har t.o.m. hört att äldre blir uppringda av någon person som påstår sig komma från en vårdcentral,
allt i syfte att komma in i ditt hem för att stjäla. Det verkar inte finnas någon måtta på fräckheten.
Det senaste är att det finns risk att det mass-sms som kommer att gå ut till allmänheten om
pandemin, kommer att utnyttjas av bedragare. Får du sms i samband med detta, så tryck inte på
eventuella länkar. Var uppmärksam och försiktig.
2. Information
- IT-Forum igång. Nu kan du ställa dina tekniska frågor i Seniornets nya IT-Forum.
Inloggning krävs. Här är länken https://seniornet.se/forumdorren/
-

Ändring till kalenderårsmedlemskap i Seniornet. Se bifogad pdf-fil. Ev. frågor till Kansliet.

-

Vi hade planer på att starta upp en sluten grupp i Facebook för våra medlemmar på Lidingö,
men i brist på frivilliga administratörer så får vi avvakta med det. Vi får se om det kan lösa sig
framöver. Hör gärna av dig vad du tycker om en sådan grupp.

-

DigiCare Tillsammans – Seniorer på nätet på onsdagar (kan verkligen rekommenderas)
Carl-Olof Strand bjuder in till onsdagsträffar klockan 10 - 11 via DigiCare Tillsammans.
DigiCare Tillsammans, är en app för seniorer som vill ha social kontakt med andra från hela
Sverige. Du kan ladda ner appen direkt och logga in med mobilt BankID.
Länkar för att ladda ner appen DigiCare Tillsammans i Apple App Store och Google Play
Gör din anmälan till träffen via appen.

- Vi inom Seniornet Lidingö planerar just nu att starta upp digitala möten med Er medlemmar.
Vi återkommer snart om detta. Vi vill ha denna möjlighet ifall våra lokaler inte öppnar till
vårterminen. Hör gärna av dig vad du tycker.
Se till att pynta ditt hem ordentligt nu till alla helger. Vi behöver ljus i mörkret, även du som
är själv.
Till sist vill vi förstås önska Er alla en riktigt
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