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LÖDÖSE. Under ett par 
timmar förvandlades 
Lödösehus till ett zoo i 
miniformat.

Massor av exotiska 
djur fanns att titta på.

En uppskattad sport-
lovsaktivitet som lock-
ade en hel del nyfikna 
barn till biblioteket.

Efter att ha besökt Lilla Edets 
bibliotek på förmiddagen 
kom Ämma Andrinsson till 
Lödöse på tisdagseftermid-
dagen. Pälsdjuren hade hon 
lämnat hemma, så att even-
tuella allergiker också skulle 
kunna medverka på visningen.

– Jag bor utanför Säffle 
och älskar djur. Hemma har 
jag katt, hund, flygande pun-
gekorre, möss och ytterligare 
några vänner som inte är med 
mig på denna utflykt, förkla-
rade Ämma.

Av de djur som Ämma 
visade upp för besökarna 
tilldrog sig ödlan och den 
argentinska grodan det största 

intresset i församlingen. 
Barnen fick även möjlighet att 
klappa djuren.

– Ödlan var len och väldigt 
söt, tyckte Alma Lindström 
som kom till Lödösehus i 
sällskap med kompisarna My 
och Michelle som också hade 
planerat in ett biobesök i Lilla 
Edet under sportlovsveckan.

– Vi ska se Mästerkatten, 
berättade My.

I bildningsförvaltningens 
traditionella sportlovspro-
gram fanns rikligt med akti-
viteter att välja bland för alla 
lediga skolelever. Skidåkning, 

bowling, friidrott, skridskoåk-
ning, tipspromenad till häst 
och tennis erbjöds i samarbete 
med det lokala föreningslivet

JONAS ANDERSSON.

Exotiska djur i Lödösehus

Alma Lindström tog tillfället i akt att klappa ödlan.

Ödlan blev mångas favorit.

NÖDINGE. Vad är skill-
naden på en laptop och 
en surfplatta?

Vilken internetupp-
koppling är bäst för min 
dator?

Frågorna var många, 
svaren likaså när Ale 
bibliotek bjöd in till 
föreläsning om sociala 
medier och Internet.

Ett 15-tal kunskapstörstiga se-
niorer hade tagit plats i bibli-
otekets läsesal i onsdags efter-
middag för att få reda på mer 
om datorer och allt som hör 
den digitala världen till. Fokus 
låg på utvecklingen av sociala 
medier och Internet.

– Vad är möjligheterna och 
vad är farorna? Många män-
niskor, framförallt den äldre 
generationen, är lite skeptiska 
och nästan rädda för vad Fa-
cebook och Internet är. Det 
vimlar av termer och det är inte 
lätt att ta till sig all information 
som sköljer över oss, säger Maj 
Holmström som driver emm 
webbdesign.

Maj gästade Ale biblio-
tek tillsammans med Lena 
Wingbro från Wingbro Fö-
retagsutveckling. Lena gjorde 
en djupdykning i såväl hård-
vara som mjukvara, berättade 
om skillnaden mellan en statio-
när dator och en laptop. Lena 
visade även upp hur en läsplat-
ta och en smartphone fungerar.

– Om ni har hört uttryck-
et appar så är det applikationer 
som laddas ner till surfplattor 
och smartphones. Det finns i 
form av spel, men även många 
nyttiga appar. Bland annat kan 
ni komma i kontakt med er 
bank på ett enkelt sätt, förkla-
rade Lena.

Förenkla vardagen
Internetuppkoppling, bred-
bandshastighet och exempel 
på leverantörer målades också 
upp på ett lättbegripligt sätt av 
Lena Wingbro.

Deltagarna fick sig sedan en 
lektion i Facebook och hur so-
ciala medier kan förenkla var-
dagen. Några i församlingen 
hade redan Facebook-konto.

– Det bästa med Facebook 
är att ni kan nå alla era vänner 

utan att behöva ringa dem. Ni 
kan lätt ha kontakt med släkt 
och vänner som bor långt 
bort. Facebook hade mer än 
600 miljoner aktiva använda-
re i början av 2011. Kvinnor 
i åldern 55-65 år är den mål-
grupp som ökar mest, upplyste 
Lena som trots sitt propagan-
daanförande om Facebook inte 
lyckades övertyga alla i lokalen.

Lektionen gick vidare med 
beskrivning av skype, blogg, 
twitter med mera. Deltagarna 
lyssnade intresserat och fyllde 
på sina respektive kunskapsför-
råd. Eftermiddagen avslutades 
med ett besök från Handels-
banken som redogjorde för an-
vändande av internetbanken. 

För dem som missade ons-
dagens föreläsning i Ale bib-
liotek ges tre nya tillfällen. 
Onsdag 14 mars, 11 april och 
25 april går arrangemanget i 
repris. Sociala medier och In-
ternet är ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan 
och Ale bibliotek i projektet 
Digidel.

JONAS ANDERSSON

Guidning genom digital djungel
– Föreläsning om sociala medier och Internet

Lena Wingbro demonsterar hur en läsplatta fungerar. Den första av fyra föreläsningar om so-
ciala medier och Internet ägde rum i Ale biblioteks läsesal i onsdags.
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