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Get Online Week 14/3-20/3

Funderar du på hur du kan bli mer insatt i e-tjänster? Är du osäker på hur du
ska agera när du handlar via nätet? Är du intresserad av vad man kan göra
med ny teknik såsom 3D-skrivare och robotar?

Under Get Online Week 2016 har du chansen att lära dig mer om dessa saker
och många andra då Kultur Karlshamn i samarbete med Digidelnätverket
anordnar aktiviteter och evenemang med fokus på internet och
digitaliseringen.



14/3 Drop-in-hjälp med Karlshamns biblioteks e-tjänster
Soffgruppen i vuxenavdelningen på Stadsbiblioteket
Lär dig till exempel hur du söker information i våra databaser eller laddar ner
e-böcker.

15/3 & 16/3 Öppet på DigiLabb
Stenbacka bibliotek
Kom till DigiLabb och lär dig mer om ny, användarvänlig teknik och hur den
kan komma att påverka våra liv. Du kan programmera en robot, bygga ett
piano av bananer eller göra en häftig spelkontroll till Minecraft. Öppettider:
15/3 kl 15.30-19.00, 16/3 kl 13.30-17.00.

17/3 Föreläsning med Niclas Sturesson från Konsument Karlshamn: Säker
konsument på nätet
Kl 17, Kulturbyrån, Stadsbiblioteket
Niclas Sturesson föreläser om hur du som konsument på internet kan känna
dig trygg i dina val och vad du bör tänka på när du handlar från webbsajter.
Anmälan sker via mejl till ithandledning@karlshamn.se, ange namn och
telefonnummer.

Varmt välkommen!

Arr: Kultur Karlshamn och Digidelnätverket

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det

mailto:mailto:ithandledning@karlshamn.se


lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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