Lidingö 16 mars-2021

Hej, kära medlem i SeniorNet Lidingö
Gensvaret vid vårt informationsmöte den 22 feb som handlade om ”Bedrägerier mot äldre” var
väldigt bra. Vi var 42 deltagare i mötet. Presentationen från detta möte finner du här:
https://www.seniornetlidingo.se/utbildning-info/studiematerial-fr%C3%A5n-v%C3%A5ratr%C3%A4ffar/s%C3%A4kerhet-28549685
Den 8 mars var vi 45 deltagare som intresserat lyssnade till Tomas Lagerheds föreläsning om
”Fikonspråket i datavärlden”. Presentationen finner du här
https://www.seniornetlidingo.se/utbildning-info/studiematerial-fr%C3%A5n-v%C3%A5ratr%C3%A4ffar/%C3%B6vrigt-38724657
Stort TACK för att ni ställer upp!
1. Nästa möte den 22 mars är ett informationsmöte om ”Varför Seniornet?”.
Vi pratar om fördelarna med att vara medlem i Seniornet. Jag kan lova att du inte känner till alla
förmåner som medlemskapet innebär. Du kommer väl?
Vi börjar kl.10:30 och håller på i ungefär 45 minuter, men anslut gärna till mötet en stund innan.
Nedan länk använder du för samtliga föreläsningar:
https://us02web.zoom.us/j/81688901958?pwd=bnhmRDBqdU5vNjVqMStORVFWdjdSQT09
Om du använder smarttelefon eller surfplatta så behöver du ladda ner appen ”Zoom cloud meetings”
från din app-butik (AppStore alt. PlayButik). Även på datorn är det bästa alternativet att installera
programmet vilket du gör här https://zoom.us/download#client_4meeting genom att där välja
”Zoom Client for Meetings”. Kontakta oss i god tid om du behöver hjälp med detta.
OBS! Vi skickar en påminnelse några dagar före varje mötestillfälle.
Sist några punkter som rör din säkerhet:
1. Stoppa obehörig adressändring. Detta minskar risken för att någon använder dina
personuppgifter för bedrägerier och ID-kapning.
De två viktigaste åtgärderna du absolut bör göra för att förhindra risken för ID-kapning!
a) Med Skatteverkets e-tjänst Spärra obehörig adressändring kan du förhindra att någon
obehörig ändrar din folkbokföringsadress. När spärren är aktiverad godkänns bara
adressändringar som görs med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänster för Flyttanmälan
eller Särskild postadress. Spärr av obehörig adressändring kan bara göras via den här etjänsten.
b) Gå in på https://www.adressandring.se. Genom att låsa din adress kan du enkelt och
kostnadsfritt skydda dig mot att någon obehörig adressändrar, lagrar eller eftersänder
din post. Är din adress låst kan beställning enbart bekräftas med ditt Bank-ID.
2. Skaffa en digital brevlåda – Kivra. Detta skyddar din post bättre än i din vanliga brevlåda.
Du kan få post från t.ex. myndigheter, försäkringsbolag etc. Länk till Kivra här.
3. Logga ALDRIG in på ditt Bank-id på någon annans uppmaning!
Du kan alltid kontakta oss på Seniornet Lidingö via dessa kanaler:
 Vårt kontaktformulär när det gäller förslag eller frågor om vår verksamhet på denna länk
https://www.seniornetlidingo.se/kontakta-oss-19721741
 Har du egna frågor, skicka oss ett mail till fraga.seniornet@gmail.com

Glöm inte hålla koll på vår hemsida www.seniornetlidingo.se där finns alltid den senaste
informationen.
Vi är mycket tacksamma att du stannar i kvar föreningen under denna period, och hoppas att
vi kan träffas i våra lokaler till hösten.
Vi tar hand om varandra!
Styrelse och handledare i SeniorNet Lidingö via ordf. Stefan Ternvald

