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Samverkansprojektet mellan AHN Akalla-Husby Nätort, ABF Stockholm och PRO Husby-

Akalla för grundläggande datautbildning för seniorer kommer att fortsätta under våren 2014. 

Start av kurserna planeras ske under början av februari efter att intresseanmälan gjorts och 

individuella kallelser sedan skickas ut till varje deltagare. Du som är intresserad kan anmäla 

dig genom att fylla i anmälningsblanketten och lämna in den senast 30e januari. 

De olika kurserna är 

1. Dataintroduktion för nybörjare   150 kr 

5 tillfällen á 3 lektioner   

Kursen har samma innehåll som den tidigare grundkursen  

Tisdagar  09.30 och 13.00  i  Akalla (Mariehamnsgatan 20) 
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2. Hantering av elektronisk post (MS Outlook)  150 kr 

3 tillfällen á 3 lektioner 

Tisdagar 09.30 och 13.00 i Husby (Narviksgatan 19) 

 

3. Ordbehandling med MS Word   150 kr 

3 tillfällen á 3 lektioner 

Grundkurs i att redigera dokument och brev. 

Torsdagar kl 09.30 och 13.00 i Akalla 

 

4. Internetsökning (MS Internet Explorer)  150 kr  

3 tillfällen á 3 lektioner 

Grundkurs i att använda sökprogram, t ex Google 

Torsdagar kl 13.00 i både Husby och Akalla 

 

5. Digital bildhantering   850 kr 

5 tillfällen á 3 lektioner 

Tid och plats fastställs senare. 

 

 

 

Datautbildningen genomförs i samverkan mellan AHN (Akalla Husby Nätort), ABF 

Stockholm och PRO Husby-Akalla. AHN upplåter kostnadsfritt lokaler och datorer i 

Akalla (Mariehamnsgatan 20) och i Husby (Narviksgatan 19 – Vikingen). 

ABF tillhandahåller kursledare till de olika kurserna. 

 

Blankett för intresseanmälan finns hos Öppna Mötesplatsen / PRO-lokalen i Husby 

(Trondheimsgatan 7) tisdagar kl 10 – 14  och hos Husby Träff vardagar. 

Dessutom gäller 

- Möjlighet kommer att finnas att köpa ett utprovat datorpaket via AHN till förmånligt 

pris. Datorpaketet omfattar en bärbar dator (Laptop), Microsofts programvaror 

(Windows 8 och Office) 

- För boende i AHN-ansluten bostad kan anslutning till bredband göras till en 

subventionerad kostnad. Hos Svenska Bostäder gäller anslutning till bredband enligt 

en generell prislista för alla SBs bostäder. 

- Möjligheter att öva datorkunskaperna via datorer kommer att finnas hos Husby Träff , 

i Biblioteket i Husby  och hos Öppna Mötesplatsen i Husby  
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Intresseanmälan till datautbildning 

för seniorer våren 2014 
 

1. Dataintroduktion för nybörjare 

2. Elektronisk post 

3. Ordbehandling 

4. Internetsökning 

5. Digital bildbehandling 

Namn _________________________________ 

Adress _________________________________ 

Personnr _________________ 

Telefon ______________________ 

Mobil ______________________ 

 

Anmälan lämnas till  

- Expeditionen/brevlådan  PRO/Husby Öppna Mötesplats, 

Trondheimsgatan 7  

 eller till  

- Sievert Balkeståhl, Torneågatan 40, 164 79 Kista 


