
 

 

 

Minimässa och seminarier om betalningar och 
digitala lösningar 
Besök en kostnadsfri mässa där du kan lära dig mer om olika sätt att betala och 
flera andra digitala lösningar. 

På mässan får du möjlighet att träffa polisen, banker, butiker, lokaltidning med flera som 

berättar om hur du med teknik kan underlätta din vardag. Du får chans att ställa frågor och 

testa olika tjänster som utställarna erbjuder. Under eftermiddagen erbjuds även ett antal 

seminarier där du får fördjupad kunskap om olika ämnen. 

Program för dagen 
Preliminärt program finns på nästa sida. Uppdatering av programmet 

kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. Under hela 

mässan kan du besöka vår datastuga där du kan få hjälp och svar 

på olika frågor. Vi kommer även att bjuda på fika under hela 

dagen. 

Information 
Om du vill ha mer information om mässorna eller 

grundläggande betaltjänster får ni gärna kontakta oss eller 

besöka vår hemsida:  
 

 

 Kontaktpersoner 
 

 

 

 

 

 

Josefine Eklund 
Länsstyrelsen i Örebro län 

josefine.eklund@lansstyrelsen.se 

010-224 84 30 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

Kom till vår 

datastuga där 

SeniorNet finns och 

svarar på frågor, ta 

gärna med din egen 

dator, telefon, eller 

surfplatta 

Åsa Lindin 
Länsstyrelsen i Örebro län 

asa.lindin@lansstyrelsen.se 

010-224 84 32 

 

26 mars 2019 

Kl. 12.00 - 16.00 

Folkets Hus, Tunet 

Medborgargatan 11, 
Degerfors 

 

Vi bjuder på fika! 

 

mailto:orebro@lansstyrelsen.se


 

Minimässa utställare (fler kan tillkomma) 

Nordea och Swedbank 

Degerfors bibliotek      

Polisen och Brottsofferjouren 

Infocenter i Degerfors 

Reko-ringen, ett sätt att handla lokal mat 

Karlskoga tidning/Karlskoga Kuriren 

SeniorNet, ABF och NBV  

1177 Vårdguiden  

Degerfors energi 

Region Örebro län Bredband  

Apoteket 

Möckelnföreningarna 

Pensionärsföreningar, Länsbygderådet i Örebro län/Hela Sverige ska leva 

Länsstyrelsen i Örebro län – grundläggande betaltjänster 

Seminarier  

12.30–12.50  Swedbank 

Hur använder man Swish och hur betalar man räkningar via internet? Vilka 

säkerhetsåtgärder bör jag tänka på? 

12.55–13.15 1177 Vårdguiden 

Berättar om hur man kan söka vård och information via den digitala 

vårdguiden 1177. 

15.00–15.20  Nordea 
 Nordea berättar mer om betalningar, fullmakter och andra digitala tjänster 

15.25–15.45  Polisen 
Berättar mer om säkerhet och vad du ska tänka på för att skydda dig mot 

bedragare. 

  

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

Lär dig mer om 

banktjänster, 

säkerhet och 

vårdguiden på 

våra seminarier! 

mailto:orebro@lansstyrelsen.se

