TID & PLATS
Lindesberg

9 november

Arenahallen

13.00 – 15.30

FRI ENTRÈ
DATASTUGA
Ta med dina frågor och datorn,
telefonen eller surfplattan och
få svar på plats
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Hur kan den nya tekniken göra
betalningar & vardagslivet enklare?
En kostnadsfri mässa där du kan lära dig mer om olika
sätt att betala och andra digitala lösningar.
Minimässan i Lindesberg är den sista av fyra minimässor om betaltjänster i länet. Bland
utställarna hittar du bland annat lokala banker, polisen och Nerikes Allehanda. Polisen
kommer att informera om brott mot äldre och svara på andra frågor som du kan ha. Dessutom
kommer pensionärsorganisationerna och IT-guide att ha ”datastuga” dit du kan ta med dina
frågor och funderingar om datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.
Om du vill ha mer information om mässorna eller grundläggande betaltjänster får ni gärna
kontakta oss eller besöka vår hemsida: www.lansstyrelsen.se/orebro/betaltjanster

Vi bjuder på fika!

Utställare
Banker
Bergslagens Sparbank, FOREX Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar
Bergslagen och Nordea
Hos bankerna får du möjlighet att ställa frågor om deras olika tjänster och i vissa fall prova på
hur det fungerar i banken. Exempel på tjänster är BankID, internetbank och Swish.

Övriga utställare
Polisen – informerar om brott mot äldre och presenterar arbetet kring projektet ”Mig lurar du
inte“
Nerikes Allehanda – presenterar sin digitala tidning och låter dig prova hur den fungerar
Direkten Nöje Lindesberg/Kassagirot – berättar om möjligheterna att göra banktjänster med
kontanter
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet – berättar om sitt arbete med naturreservat i länet och
möjligheten att få information via din smarta telefon
Lindesbergs kommun – informerar om utvecklingsarbetet i Lindesbergs kommun
Lindesbergs bibliotek – informerar om bibliotekets digitala tjänster och Bergslagsbibblan
Hela Sverige ska leva – berättar om hur de arbetar för en levande landsbygd
IT-guide – informerar om sitt arbete med rådgivning om internet, datorer och mobiltelefoner
Pensionärsorganisationerna PRO och SPF – berättar om sina organisationer och PRO håller i
datastugan
Eventuella ändringar kan förekomma

Kontakt
Josefine Eklund

E-post: josefine.eklund@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2248430

Åsa Lindin

E-post: asa.lindin@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2248432

