
Torsdag 6 oktober
Information om trygghetslarm, tillsynsbesök och 
nyckelhantering – kl 9.00-12.00, Träffpunkt Simonsland
Information om och visning av digitala trygghetslarm, 
tillsynsbesök via kamera samt digital nyck-elhantering. Joakim 
Ivarsson finns på plats i teknikrummet och svarar på frågor.

Nationella anhörigdagen – kl 9.00-12.00, Träffpunkt 
Simonsland I samband med den Nationella anhörigdagen har 
Träffpunkt Simonsland öppet för frågor om tekniska hjälpmedel 
och lösningar för att underlätta och möjliggöra vardagen i 
hemmet. 

Jämför våra vård- och omsorgsboende – kl 9.00-
12.00, Träffpunkt Simonsland Visning av Borås Stads 
jämförelsetjänst där man kan se och jämföra alla boenden som vi 
har.

Digital bygglovsansökan Samhällsbyggnads-
förvaltningen – kl 10.00-11.30, Stadshuset
Öppet hus, visning och hjälp med digitala bygglov.

Internet för nybörjare - kl 13.00, Träffpunkt 
Simonsland Vill du veta mer om Internet? Personal från 
Stadsbiblioteket ger en föreläsning om Internets historik och 
möjligheter. (Tidsåtgång cirka 1 tim) efteråt kan du prova på att 
använda Internet under handledning. 

Fredag 7 oktober
Digital bygglovsansökan Samhällsbyggnads-
förvaltningen – kl 10.00-11.30, Stadshuset
Öppet hus, visning och hjälp med digitala bygglov.

Digitala tidningar från hela världen - kl 13.00, 
Hässlehus bibliotek Genom biblioteken i Borås Stad finns 
möjligheten att läsa tusentals aktuella tidningar från hela världen. 
Personal från Stadsbiblioteket visar hur Press Display fungerar 
och hur du kan använda e-tjänsten från biblioteket samt hur du 
kan logga in hemifrån. 

Lär dig mer om nätet!
boras.se/emedborgarveckan

Foto Scandinav.se

eMedborgarveckan i Borås Stad  



Måndag 3 oktober
Digitala tidningar från hela världen - kl 15.00, 
Mötesplats Norrby (Värmlandsgatan 22) Genom biblioteken i 
Borås Stad finns möjligheten att läsa tusentals aktuella tidningar 
från hela världen. Personal från Stadsbiblioteket visar hur Press 
Display fungerar och hur du kan använda e-tjänsten från biblioteket 
samt hur du kan logga in hemifrån. 

Tisdag 4 oktober
Frukostmöte Mat.se  -  kl 7.15 – 9.00, Textile Fashion 
Center  Välkommen till ett inspirerande frukostmöte där du kan 
mingla, knyta kontakter och ta del av en spännande föreläsning. 
Hör Mat.se:s grundare Kristian Hamberger berätta hur historien 
började – och vad företaget har för framtidsplaner. Frukostmötet är 
kostnadsfritt och öppet för alla.
Anmäl dig på: ehandelsstaden.se/event/frukostmote-4e-oktober/

Styrelsefrukost ”Det chefsfria företaget” kl 7.15 - 8.45, 
Högskolan i Borås M202 – kl 11-12 Football Addicts har skapat 
en av världens största fotbollsappar, Forza Football med tre miljoner 
användare varje månad. Patrik som är VD och medgrundare till 
företaget tror att vägen dit är en arbetsplats utan chefer där alla 

anställda tar lika mycket ansvar och har lika mycket att säga till om. 
Tillsammans med Bob, som tidigare kommer från Spotify försöker 
de ifrågasätta hur och varför man driver företag. Välkommen till 
en inspirerande styrelsefrukost där du kan mingla och knyta nya 
kontakter. Frukostmötet är kostnadsfritt och öppet för alla.
Anmäl dig på: http://www.styrelseakademien.se/sasjuharad

Tekniksupport - kl 11.00, Stadsbiblioteket varje tisdag 
klockan 11-12 finns personal på plats på Stadsbiblioteket för att 
svara på dina frågor om tekniska problem gällande till exempel 
datorer, Internet, e-böcker och surfplattor. 

Öppet hus – kl 13.00 - 16.00 Orangeriet Borås Stad visar upp 
ett urval av sina digitala tjänster där ibland felanmälan, synpunkter, 
söka jobb, bokning av färdtjänst, jämförelsetjänst och digital 
närvarorapportering för föreningar. I samband med detta bjuds det 
även på fika.

Onsdag 5 oktober
E-böcker - kl 10.00, Stadsbiblioteket Vi visar hur det går till 
att låna och läsa e-böcker och e-ljudböcker som lånas via biblioteket. 

Digital bygglovsansökan Samhällsbyggnads-
förvaltningen – kl 10.00-11.30, Stadshuset 
Öppet hus, visning och hjälp med digitala bygglov.

Digitala tidningar från hela världen - kl 15.00, 
Stadsbiblioteket Genom biblioteken i Borås Stad finns 
möjligheten att läsa tusentals aktuella tidningar från hela världen. 
Vi visar hur Press Display fungerar och hur du kan använda 
e-tjänsten från biblioteket samt hur du kan logga in hemifrån. 

Statistik om Borås via nätet – kl 8.00-12.00 och 13.00-
16.00, Stadshuset Strategisk samhällsplanering öppnar upp sina 
dörrar och erbjuder guidning för att hitta statistik om Borås på plats 
eller via telefon/e-post. För mer information kontakta 
Monica Lindqvist, strategisk samhällsplanerare 033-35 73 22\0768-
88 73 22, monica.lindqvist@boras.se

Språkvänner med tema ONLINE – kl 17.00-19.00, 
Brygghuset (Bryggaregatan 14) Under denna tid visas Borås Stads 
e-tjänster för digital delaktighet, en introduktion av hemsidan, tips 
om bra appar med mera. Vi bjuder på fika, alla är välkomna!


