Utskick 1 den 15 okt-2020

Hej,
Så trist det blivit för oss i Seniornet Lidingö när vi på grund av pandemin inte kan bedriva vår
verksamhet som vanligt. Vi får just nu besked månad för månad från kommunen om tillgången till
lokalerna i Stadshuset, men som det ser ut för närvarande kan vi knappast räkna med att vi ska
kunna bedriva vår vanliga verksamhet under resten av höstterminen. Förhoppningsvis blir det en
ljusning innan vårterminen startar, så vi ber dig att hålla ut.
Vi försöker dock med andra medel tillfredsställa medlemmarna med hjälp genom andra kanaler,
som till exempel länkar till gratiskurser. Så gå gärna in på vår hemsida och klicka på länken för
gratis grundläggande videokurser i Windows. Adressen är http://www.seniornetlidingo.se.
Vår moderförening har också ett fantastiskt utbud av videokurser som du helt kostnadsfritt kan
ta del av. Hör av dig till oss i Seniornet Lidingö så skickar vi dig en instruktion hur du kommer
igång.
Vi kan också hjälpa våra medlemmar genom fjärrstyrning av datorn (kostnadsfritt), alternativt
genom hembesök till en låg kostnad.
Men vi har också funderat på hur vi ska kunna hjälpa till när man har en ganska enkel fråga om
något som man tidigare har löst och nu inte kan komma ihåg hur det var man gjorde, eller innan
Windows 10 uppdaterades senast och funktioner förändrades.
Hur var det nu man gjorde när man skulle ladda ned en ny app i mobilen? Eller spara ett
bokmärke för en hemsida i datorn? Eller rensa cacheminnet? Eller döpa en fil så att man hittar
den igen? Och vad gör man när man glömt ett lösenord till en hemsida eller en app? Och hur
flyttar man över sina bilder från mobilen till datorn?
Ja, det här är bara några exempel på frågor som många av oss någon gång ramlar över, och
som vi nu kanske inte får svar på när Seniornet Lidingö drabbats av konsekvenserna av
coronapandemin och vi inte kan ha vare sig föreläsningar, handledning eller tematräffar.
Därför öppnar vi nu en frågelåda för våra medlemmar där ni kan mejla in en fråga till oss
styrelseledamöter och handledare så försöker vi svara så gott vi kan.
Mejla din fråga till fraga.seniornet@gmail.com så kommer någon av oss att svara. Ange gärna
ditt telefonnummer om det visar sig att det behövs förklaringar som är lättare att ge muntligt.
Välkommen med dina frågor till fraga.seniornet@gmail.com, och kom ihåg ”det finns inga
dumma frågor”!
PS. Har du däremot synpunkter/förslag som rör vår verksamhet, använder du kontaktformuläret
på vår hemsida, https://www.seniornetlidingo.se/kontakta-oss-19721741.
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