Nytt o aktuellt
17 april 2018

Se upp för riskerna när du använder
dator, mobil och surfplatta.
Wolfgang Heller gjorde i ett mycket uppskattat föredrag i Vardagsrummet
oss uppmärksamma på riskerna när vi använder våra datorer, mobiler och
surfplattor. Vi tackar honom och hoppas på en uppföljning i höst.
Här är några av Wolfgangs råd :
* Var rädd om värdefull information.
* Säkerhetskopiera helst dagligen. Viktig dokumentation på flera ställen.
* Ge aldrig ut dina lösenord och koder
* Uppdatera programvaror. Ta bort program du inte använder.
* Installera brandvägg, virusskydd, kryptering
Bra informationskällor:
Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) https://www.msb.se/
Din säkerhet: https://www.dinsakerhet.se/

Inställt Boksnack
Onsdagens Boksnack är inställt.

Sommarboulen startar 24 april kl. 13:00
Torgny meddelar att sommarboulen vid Visholmen startar tisdagen den 24 april
kl 13.00. Vill du veta mer kan du kontakta Torgny 0152-42450 eller
070-380 7533

”Fritte” kommer tillbaka 25 april kl.18:00
Den 25 april kl.18:00 är strängnäskännaren Inge ”Fritte” Bergkvist tillbaka hos
oss för nytt föredrag i Vardagsrummet. Denna gång får vi höra om den stora
branden i Strängnäs. Med tanke på hans mycket uppskattade föredrag förra
gången han besökte oss laddar vi för ”fullt hus”.
Vi bjuder på någon förtäring. Anmäl dig senast 23 april.

Utflykt till Hamra Gård, Tumba
Vi har fått möjlighet att 17 maj kl. 11:00
besöka Hamra gård i Tumba där vi får en
presentation och guidad visning av driften
och ladugårdarna. Där får vi en inblick i
djurens miljö och hur Rosa ställer sig i kön
till mjölkningsroboten då hon vill bli mjölkad.
Vi samåker i bilar med avresa från
vändplanen vid Norrstacken 17 maj kl. 09:30
Vi har möjlighet att äta lunch (måste bokas)
på gårdsmässen till ett pris på c:a 100 kr.
Endast Swish eller kortbetalning.
Du anmäler dig till våra arrangemang på lista i Loungen eller till info@culmenplus.se

