
Bli digitalt delaktig!  
Sala stadsbibliotek erbjuder flera utbildnings- 
tillfällen under våren och på lite olika platser.  
Det är kostnadsfritt deltagande och antalet är  
begränsat. Först till kvarn! Du anmäler dig på  
biblioteket, via telefon 0224-747700, eller mejlar 
din anmälan till stadsbliotek@sala.se.  

 
SALA STADSBIBLIOTEK 
Måndag 27/3–fredag 31/3 
The Glass Room - Misinformation edition 
En interaktiv utställning på svenska som lyfter frågor 
om  integritet, säkerhet och digitalt välmående.  
Ingen föramälan krävs. 

 
Torsdag 30/3 
Kurs - skicka SMS, kl. 10.00–12.00. 
Vi lär oss hur vi använder mobiltelefonen för att 
skicka och ta emot SMS med text men även med  
bilder (MMS). 
 
Kurs - digital brevlåda, kl. 13.00–15.00. 
Är du intresserad  av att få din post från myndigheter 
och företag i en digital brevlåda? På ett pedagogiskt 
sätt får du veta hur du skaffar dig en digital brevlåda. 
Du lär dig också för- och nackdelar och får exempel 
på olika typer av digitala brevlådor. För att delta be-
höver du ha ett fungerande BankID eller annan  
e-legitimation. 

Fredag 31/3 
Kurs - digital brevlåda, kl. 10.00–12.00. 
Samma upplägg som torsdag 30/3. 

Kurs - skicka SMS, kl. 13.00–15.00. 
Samma upplägg som torsdag 30/3. 

 
RANSTA BIBLIOTEK 
Onsdag 22/2 
Boka enskild IT-handledning (45 minuter) 
mellan kl. 10.00–13.00. 
Alla typer av frågor som rör din mobiltelefon, 
läsplatta eller dator. Eller om du har generella frågor 
kring digitalisering i samhället. Vi hjälps åt och till-
sammans hittar vi svaren på dina funderingar och 
problem. Kontakta Sala stadsbibliotek och boka en 
tid för handledning.  

Onsdag 1/3   
Boka enskild IT-handledning  (45 minuter)
mellan kl. 10.00–13.00.  

Ransta bibliotek forts… 

Onsdag 22/3   
Boka enskild IT-handledning (45 minuter) 
mellan kl. 10.00–13.00. 

Kurs - skicka SMS, kl. 14.00–16.00. 
Vi lär oss hur vi använder mobiltelefonen för att 
Skicka och ta emot SMS med text men även med bilder 
(MMS). 

Onsdag 29/3 
Boka enskild IT-handledning (45 minuter) 
mellan kl. 10.00–13.00. 

Kurs - digital brevlåda, kl. 13.00–15.00.  
Är du intresserad  av att få din post från myndigheter och 
företag i en digital brevlåda?  
På ett pedagogiskt sätt får du veta hur du skaffar dig en 
digital brevlåda. Du lär dig också för- och nackdelar och 
får exempel på olika typer av digitala brevlådor.  
För att delta på behöver du ha ett fungerande BankID el-
ler annan e-legitimation. 

  

TRÄFFPUNKTEN  
-Drottninggatan 10 
Tisdag 4/4  
IT-handledning och information, kl. 13.00–15.00.  
Vi informerar om och visar Träffpunktens sida på  
Facebook samt  Sala kommuns hemsida på www.sala.se. 
Vi försöker även besvara andra digitala frågor.  
Ingen föranmälan krävs.  
 

Onsdag 5/4  
IT-handledning och information, kl. 10.00–12.00.  
Vi informerar om och visar Träffpunktens sida på  
Facebook samt  Sala kommuns hemsida på www.sala.se. 
Vi försöker även besvara andra digitala frågor. 
Ingen föranmälan krävs.  
 

MÖKLINTA  
IT-bokcirkel i Möklinta Prästgård 
Torsdag 20/4, 27/4, 4/5 och 11/5, kl. 12.30–14.00.  
Är du intresserad av att förstå den moderna tekniken? 
Tillsammans läser vi boken Din biljett till Internet och 
träffas vid 4 tillfällen för att samtala och lära oss mer kring 
tekniken som tas upp. Det kommer att finnas tid för IT-
handledning utifrån frågor som dyker upp under  
bokcirkelns gång. Föranmälan till Sala stadsbibliotek. 
  

 


