Här rasar spärrarna för att använda dator
ÄPPELBO Under hösten har det pågått ett projekt i Äppelbo för att öka datoranvändandet
bland byborna. Tanken bakom projektet är att öka den digitala delaktigheten genom ökade
kunskaper. På onsdagen var det dags för besök från stiftelsen för Internetinfrastruktur, men
det blev inget.

I stället fick de tiotalet kursdeltagarna fortsätta att förkovra sig i kunskaper om datorer, med
hjälp av kursledaren Claes Hermansson.
Bakom stiftelsen för Internetinfrastruktur står domänen .se och de satsar årligen på ett tiotal
projekt i landet med syfte att öka tillgängligheten.
I Äppelbo är det cirka 20 personer som deltagit i den kurs som bland annat ingår i satsningen.
Stiftelsen ställer upp med datorer till alla som går kursen, men fler har redan blivit så
intresserade att de köpt egna datorer.
– Kunskapsnivån har varit väldigt varierande, allt från de som aldrig startat en dator till de
som hållit på en del och lärt sig det mest elementära, säger Claes Hermansson.
Agneta och Sten-Åke Johansson har under hösten gått kursen och de vill lära sig så mycket att
de klarar att betala räkningar och kan kolla på annonser och lite sådant.
– Vi kunde inget innan, våra barn har hjälpt oss att leta lite på annonser tidigare, men det har
stannat med det, berättar Agneta Johansson. Hon tror att den största spärren ligger i att trycka
på en knapp och det sedan blir väldigt fel.
– Det får gärna bli en form av fortsättningen på detta, det är nog en nödvändighet att lära sig
hantera en dator, funderar Sten-Åke Johansson.
På Äppelbo gemenskap har det gjorts i ordningen en arbetsplats med dator för de som inte har
tillgång till egen utrustning och den är det fritt fram att låna när det är öppet.
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