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Programmet anordnas i samband med eMedborgarveckan - 
för digital delaktighet. I samarbete med Länsbiblioteket Västernorrland, 

Unga Magasinet, Seniormagasinet, Livechannel, Mediotek Sundsvall och 
Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek.

    
Är allt en konspiration? Föreläsning med Kent Werne.

8 oktober

Digitalt självförsvar med Digital detox, 
föreläsning med Åke Nygren.

9 oktober

Sundsvall växer - En resa mot 
100 000 invånare 
med Johan Lindstammer
9 oktober

  
Skönsmomodellen med 

Annika Eriksson och Karin Holmin.
9 oktober 

God och näringsriktig mat för 
seniorer med Ellen Löfgren Idh.
9 oktober

    

Måndag 8 oktober - Lördag 13 oktober

IT-handledning på biblioteken
DigidelCenter
Kulturmagasinet

måndagar - tisdagar kl. 12.00 - 15.00
torsdagar - fredagar kl. 12.00 - 15.00
lördagar kl. 11.00 - 16.00

Skönsbergs
bibliotek

tisdagar kl. 14.00 -18.00

Nacksta
bibliotek

tisdagar kl. 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Granloholms
bibliotek

onsdagar kl. 15.00 - 16.30

Alnö
bibliotek

torsdagar kl. 11.00 - 16.00

Ljustadalens
bibliotek

torsdagar kl. 13.00 - 14.30

, 



Tisdag 9 oktober

Seniordagen
Utställare, föreläsningar, VR-verkstad, Seniormagasinet

kl. 10.15
Lars Ahlins torg

Invigning med Jonas Väst, vice ordförande socialnämnden.

kl. 11.00-15.00
DigidelCenter

Testa VR i Digidelcenter! Besök ett världsmuseum, res till platser 
du besökt och inte besökt, eller häng med vid uppskjutningen av 
Apollo 11!

kl. 11.00
Unga Magasinet

Absolut Kjelvis underhåller med musik och sång på Seniormagasinet.

Föreläsningar i Programsalen:

kl. 11.00-11.45 Skönsmomodellen, med Karin Holmin och Annika Eriksson. 
Sundsvalls kommuns medarbetardrivna utvecklingsarbete för vård i 
hemmet. Genom att sätta medborgaren i fokus ökar vi kvalitén för de 
vi är till för.

kl. 12.30-13.15 Digitalt självförsvar med digital detox - digitala fotspår, algoritmer 
och dataläckage, med Åke Nygren, projektledare digitala biblioteket, 
Stockholms stadsbibliotek. Nätet är fantastiskt men det finns risker. 
För att lyckas online behöver vi skydda vår integritet genom att få 
bättre insyn i hur vår personliga data samlas in och hanteras. Genom 
några enkla åtgärder, en Data Detox, kan vi återta kontrollen över våra 
digitala liv. Föreläsningen webbsänds och kan ses även via Sundsvalls 
stadsbiblioteks youtube-kanal.

kl. 13.20-13.50 God och näringsrik mat för seniorer. Föreläsning från Mat och måltider 
med Ellen Löfgren Idh.

kl. 14.00-14.30 Sundsvall växer - En resa mot 100 000 invånare, med Johan Lind-
stammer. Det började med en Stadsvision år 2007, fortsatte med en 
Sundsvallsbro och ökat bostadsbyggande. Nu väntar miljardsats-
ningar i bostäder, vägar, järnvägar med mera. Kom och lyssna på en 
resa in i framtidens Sundsvall! En resa mot 100 000 invånare! 
Johan Lindstammer är marknadsförare på Stadsbyggnadskontoret, 
Sundsvalls Kommun.

Lördag 13 oktober

Skoj med Green screen!
kl. 12.00-15.00
Programsalen

Green screen placerar dig precis var du vill. Ta med dig hela familjen 
och testa, lek och luras! För alla åldrar.

Måndag 8 oktober

Digitalt självförsvar med Detox bar
kl. 12.00-18.30
Lars Ahlins torg

Detox bar - få koll på ditt digitala liv med digital detox! Känner du dig 
digitalt övervakad? Har du koll på dina appar? Besök Detox bar och 
få koll på hur du kan rensa bland överflödig data som finns om dig på 
internet. 

kl. 14.00
Programsalen

Workshop: Kom igång med Digital detox! Vi hjälper dig att komma 
igång med ett 8-dagars-program för att få bättre kontroll över din 
digitala integritet.

Glass room experience
kl. 12.00-18.30
Lars Ahlins torg

Glass room experience - en miniutställning om digital integritet. 
Utställningen är utvecklad av Tactical Technology Collective i sam-
arbete med Mozilla. Utställningen lyfter fram integritetsfrågor och 
väcker frågor kring vårt digitala privatliv. 

Är allt en konspiration?
kl. 17.30-18.30
Programsalen

Föreläsning med Kent Werne, författare och journalist. Konspirations-
teorierna sprider sig på nätet. Men inte bara där. Numera talar också 
politiker om konspirationer som sägs ligga bakom det mesta. Hur 
skapas konspirationsteorier, vem tror på dem och varför? Vad säger 
de om samhället och oss? Författaren och journalisten Kent Werne, 
uppvuxen i Sundsvall, ger en guidad tur genom konspirationstänkan-
dets värld utifrån sin uppmärksammade bok ”Allt är en konspiration – 
en resa genom underlandet”.

Tisdag 9 oktober

Detox bar på Unga Magasinet
kl. 15.30-19.30
Unga Magasinet

Detox bar - få koll på ditt digitala liv med digital detox! 
Glass room experience - en miniutställning om digital integritet.

kl. 17.30-18.15
Unga Magasinet

Digitalt självförsvar med Digital detox, föreläsning med Åke Nygren.

Workshops vid Detox bar: Meddelande-appar och din integritet. 
Hur mycket data läcker ut från dina meddelar-appar? Öka din integri-
tet genom att få mer koll!


