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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte i 

bygdegården 2021-11-12 kl. 14.00.  
 

    Till dagens möte kunde ordf. Sören Hjalmarsson hälsa ca 100 besökare välkomna.  

Efter välkomnandet hade han en kort information från KPR som vid senaste mötet handlade om social välfärd. 

Det unika från mötet var att inga besparingar fanns planerade utan att det fanns mera pengar än någonsin. 

Frågan om bussar, BRT, ströks från dagordningen. Nästa möte för KPR är början av december. 

 

 Efter detta var det Kjell Isacsons tur att hålla sitt föredrag/information kallat ”SPF Glanshammar på webben 

och Facebook” om vår hemsida, säkerhet vid dataanvändning samt facebook. Detta efter en del strul att 

komma in på nätet. Det löstes genom ett tillfälligt lösenord. 

 Vad gäller SPF Glanshammar så kan man gå in via förbundet men det är ett komplicerat och dåligt 

alternativ som fungerat dåligt. Därför har Kjell skapat en egen ingång med adressen spfglanshammar.se där 

som grund Word Press och Elementor används gratis. Om man är rätt kan konstateras när startsidan har två 

bilder; dels med bygdegårdens nuvarande utseende och bydegårdens ursprungsutseende.  

 Meningen är att hemsidan skall vara levande och aktuell och han vill gärna ha in åsikter och förslag på vad 

som skall finnas och hur utformningen kan göras bättre. Kjell gick även igenom vilka rubriker som finns där 

det även finns en direktlänk till bowlingen. 

 Därefter en del om datasäkerhet där han kom med en del praktiska råd. På TV går ett program som heter 

”Hackad” vilket rekommenderas att se. Det stora problemet är i regel svaga lösenord. Kjell visade en lista på 

de 20 vanligaste lösenorden. En del inte så rumsrena!  

 Råden är att aldrig ha lösenord på lappar, inte återanvända lösenord, att byta lösenord då och då, att inte ha 

samma lösenord för flera platser. Att använda mobilt bank ID är säkrast. 

 Han gav också tips på hur man bygger ett lösenord på exvis en ramsas första bokstäver. Lösenordshanterare 

är bra att använda. 

 En sluten facebookgrupp finns bildad och hit anmäler man sig med sin mailadress och får då tillbaka en 

länk som gäller 48 timmar. 

 Sören tackade Kjell för genomgången och programmet fortsatte med ett inslag som hette ”Musik med 

twist”. Det blev tre avsnitt med vardera fyra melodier som skulle rangordnas efter exvis tillkomstår eller 

liknande. 

 

 Sedvanlig kaffepaus följde med smörgås och muffins. Borden dekorerade med höstens sista höstastrar. 

 Sedan den eviga följetongen med bygdegården där Sören hade hoppats på att kunna ge ett slutligt besked. 

Den förhoppningen sprack då skolan inte har bestämt sig hur den vill ha det!  

        

 -  Lotta om resor: -  19/11 Hjalmar påstigningstider är Götlunda 11.00, Glanshammar 11.20, Rinkaby 11.25, 

Svampen 11.40, Fredsgatan 11.45, Tybble 12.00. 

     -  22/11 julbordsresa med Cinderella. Kostnad 620:- resp. 720:- beroende på alternativ. Frukost ingår ej men 

brunch kan köpas för 200:-. Några har ännu inte fått sina inbetalningsavier. Fel mailadresser? 

     -  Planerade resor nästa år är till Öland, Skagern och i juni endagsresa till Bredsjö ost. Se hemsidan för att 

vara uppdaterad! 

 

 Nästa möte är 10/12 då det är julbord med Lucia. Kostnad 220:-. Betalning och anmälan senast 28/11 till 

Anitha Pettersson. 

 

Dagens lotteri följde efter dessa informationer med fem ringar samt en på korgen. Dagens korgvinnare blev 

Gudrun Johansson på lott nr 17. Grattis! 
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Därefter tackade Sören kommittén och lotteriet för som vanligt väl genomfört arrangemang och hälsade 

välkommet till nästa möte 10/12. 

        

Mötet avslutades med att vi gemensamt sjöng Du gamla du fria under ledning av Berit Blomberg.  

 

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson. 
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Glanshammar

• SPF på Internet
• SPF Glanshammar
• Facebook
• Datasäkerhet

spfseniorerna.se
• Gemensamt system
•Förbund
•Distrikt
•Förening
• Episerver
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Demo
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spfglanshammar.se

• Unikt system för oss

•WordPress

• Elementor

• Full kontroll av systemet
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• Vad saknar ni?
• Hör av er med förslag

• Levande webbplats
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Datasäkerhet

• Varför blir man hackad

• Svaga lösenord
• Återanvända lösenord
• Säkerhetskopior

Glanshammar Glanshammar

1) 123456

2) 12345

3) knulla

4) qwerty

5) 666666

6) hejsan

7) stilet

8) 123456789

9) 12345678

10) password

11) mamma

12) volvo

13) sommar
14) hejhej
15) niklas
16) bajskorv
17) gnaget
18) artto
19) kungen
20) kalle
21) sverige
22) general
23) kalleanka
24) kuken
25) 123123

Vanligaste lösenorden (enligt Internetstiftelsen)

• Inga lösenord på papperslappar
• Återanvänd ALDRIG ett lösenord
• En tjänst/app – ett lösenord
• Använd ALDRIG Facebooks 
inloggningstjänst
• Använd Mobilt BankID
• Använd lösenordshanterare

Glanshammar

Facebooks inloggningstjänst
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Så här kan ett bra lösenord se ut:

f=tA^hFz%68VWpmrAIG36x‐hgu

Hur kommer man ihåg detta?

Det gör man inte!
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• Använd Mobilt BankID

• Använd lösenordshanterare
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Lösenordshanterare (exempel)

• Dashline
• RoboForm
• 1Password
• Nordpass
• Norton
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Glanshammar

Säkerhetskopiera
• Använd automatiska funktioner
• Molntjänster 
• Mobil, padda, dator
• Behov ofta ca 200 Gbyte
• Familjedelning
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Var misstänksam!
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Frågor?

Något mer än det jag sagt som är oklart
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Tack för att ni lyssnat!
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