
Hvem er vi? 
60+Bornholm er en paraplyorganisation for 10 
datastuer fordelt over hele øen. 
 
Vi er mere end 50 ildsjæle, som frivilligt og gratis 
hjælper mere end 350 medborgere med at kunne 
fungere i den digitale tidsalder. 
 
Det er kun muligt for os at gøre vores tilbud gratis 
pa  baggrund af vores samarbejdspartnere: 

 Bornholms Regionskommune støtter os med 
§18-midler til frivilligt, socialt arbejde 

 TechSoup Danmark støtter os med software 

 Faglige Seniorer - vores hovedorganisation -  
støtter os med et landsdækkende netværk i 
samarbejde med Danske Seniorer 

Gratis 
IT-hjælp 
til dig 

Hasle Datastâua 
 IT-vejledning  

 Telefonisk pc-hjælp 

 PC-hjælp i eget hjem 

Vi tilbyder al den IT-hjælp, du behøver, sa  du kan 
klare dig i den digitale tidsalder. 
 
Hvis du er fyldt 60 år 
- eller du er førtidspensionist -  
og ønsker at komme i gang, udbygge eller 
vedligeholde din viden og dit kendskab til IT 

- så tilbyder vi at hjælpe dig ganske gratis. 
 
Er du "kørt fast" - sa  hjælper vi dig ogsa . 



Hasle Datastâua 
Hasle Kultur- & Medborgerhus 

Storegade 64 
3790 Hasle 

 
Website: www.60plusbornholm.dk 

 
Ved tilmelding, framelding samt afbud - kontakt: 

Cai Kruse 
Tlf.: 29 29 05 54 

Mail: cai.kruse@bornholmer.eu 
 

10 ildsjæle, som brænder for at hjælpe og vejlede dig, sta r 
klar med smil, ta lmodighed og en stor viden om: 

 
Pc 

Tablets 
Smartphones 

 
Det er gratis at deltage.  

Drikker du kaffe og/eller spiser brød koster det 10,- kr. 
Husregler for Hasle Kultur- & Medborgerhus  

skal overholdes. 
Medbring gerne skiftesko. 

 
Vi holder åbent: 

Tirsdage kl. 9.00 - 12.00 
Onsdage kl. 9.00 - 16.00 

Tilmelding nødvendig ! 
 
 

Sådan får du telefon-support 
 
Har du brug for akut hjælp med et pc-problem, kan du kontakte en 
af datastuernes vejledere: 
 

Mandag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 91 55 09 60 

Tirsdag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 91 55 16 95 

Torsdag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 91 55 24 54 

Fredag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 91 55 26 59 
 
Bemærk venligst, at telefonerne er lukket uden for a bningstiden. 
Det koster alm. telefontakst at ringe til os. 
 
 

Sådan får du hjælp i eget hjem 
 
Er du ikke mobil eller er du mindre mobil - eller er der andre 
a rsager til, at du ikke kan henvende dig personligt i en af vores 
datastuer - sa  er der mulighed for at fa  besøg af en af vores 
vejledere hjemme hos dig selv. 

Ring til vores telefon-support i a bningstiden og aftal nærmere. 

 
 

Generelle spørgsmål 
 
Spørgsma l af generel karakter om Hasle Datasta ua samt 
60+Bornholm bedes stillet til: 
 
Formanden: 
Kennie Skovgaard Tlf.: 23 11 81 85 Mail: kennie@datastuen.dk 
 

 


