VEM KAN FÅ LÅNA EN DATOR?

FLER FRÅGOR?

Vem som helst kan ansöka genom att fylla i en
blankett, men för tillfället prioriterar vi boende
inom MKB i ett begränsat område (se tidsplan
inne i denna folder). Ideella föreningar som har
utåtriktad verksamhet i Malmö och då främst i
stadsdelen Södra Innerstaden inom Sofielund och
Seved har även hög prioritet. Leveranstid är
beroende på tillgång till datorer vi har fått från
våra donatorer och kan därför variera från ett par
dagar upp till någon vecka eller mer.

För mer information besök oss gärna, fråga efter
information på Mötesplats på Sevedsplan, eller
om du har tillgång till Internet, se vår hemsida på
adressen: www.friit.se

Saknar du en dator?
Vi kan hjälpa till

Fri-IT är ett projekt som finansieras av
Europeiska Socialfonden i Folkbildningsföreningens regi i samarbete med Bryggeriet,
Malmö Stads Stadsdelförvaltning Södra
Innerstaden och Föreningen TV-Malmö.

VAD KOSTAR DET?
Ingenting. Men du får själv stå för andra kostnader
som kan tillkomma såsom uppkoppling till
Internet. Vi planerar att skapa ett fritt trådlöst nät
som ger Internet-tillgång i kvarteret vid vår lokal,
som vi dock inte kan lova att du kan nå där du bor.
HUR LÄNGE FÅR MAN LÅNA EN DATOR?
Det finns ingen tidsbegränsing.

Fri utlåning
av begagnad dator
till dig som bor i MKB
och till ideella föreningar

VAD ÄR VILLKOREN?
Du som mottagare förbinder dig att inte ta bort
eller byta det operativsystem som installerats på
datorn utan tillåtelse från oss. Mottagare får inte
sälja, förstöra eller ge bort datorn, och man ska
återlämna datorn om den inte längre används.
Detta för att andra behövande kan använda den
istället. Om datorn går sönder eller försvinner är
du inte ersättningsskyldig och vi kommer då
naturligtvis att försöka hjälpa till, men vi kan inte
garantera att du kan få en ny om detta skulle
hända. Vi kan inte heller ansvara för förlust av
filer och information på utlåningsdatorer.

KONTAKTA OSS
Hemsida:
E-post:
Telefon:
Postadress:
Besöksadress:

www.friit.se
support@friit.se
040-693 29 59
Projekt Fri-IT
c/o Folkbildningsföreningen,
Box 8147, 200 41 Malmö
Jespersgatan 2, en trappa ner
vid gårdpassagen

FRI-IT OCH MKB

INBJUDAN

Vi har startat ett samarbete med MKB där vårt
mål är att lyfta IT-kompetensen i ett bostads
område genom att låna ut begagnade datorer utan
kostnad. Maskinerna är oftast 4-7 år gamla och av
typen vanlig stationär PC med bildrörsskärm.

Välkommen till informationsträff i vår lokal
en trappa ner vid genomgången mellan
Jespersgatan och Rasmusgatan.

VAD VILL FRI-IT?
Vårt mål är att försöka skapa ett mer demokratiskt
IT-samhälle där alla kan vara delaktiga. Vi samlar
in och restaurerar begagnade datorer, som vi
installerar det fria operativsystemet GNU/Linux
på. Sedan lämnar vi ut dessa till ideella föreningar
och individer, som av olika orsaker inte har någon
dator. Vi ger sedan support och håller kortare
introduktionsträffar.

Tisdagen den 21 augusti kl 18.30
Vi kommer vid denna träff att presentera vår
idé med Fri-IT samt kommer att visa upp
operativsystemet Ubuntulinux och några av de
fria program som finns tillgängliga.
Efter mötet kommer vi att ta emot intresseanmälningar för datorer som kommer att börja
levereras i september månad.

Augusti:

Jepsersgatan 2A
Jespersgatan 2B
Rasmusgatan 1A
Rasmusgatan 1B

September: Rasmusgatan 3A till 3 D
Jespersgatan 3 A till 3 D
Rasmusgatan 2 A till 2 D
Med reservationer för ändringar!

VARFÖR LINUX?
Linux är kärnan i det operativsystem som vi inom
Fri-IT föredrar för att styra en dator med. Skälen
att använda Linux är många. Förutom att det är
kostnadsfritt så är det även stabilt och tryggt.
Linux ger dig friheten att använda program som
du vill på det sätt du vill använda dem på utan
begränsningar. Linux är även mycket lättare än du
kanske tror. Inlärningskurvan är kort och värt
besväret. Vi på Fri-IT använder främst den mycket
populära och snabbast växande Linux-varianten
Ubuntulinux vilket är enkelt och användarvänligt.

TIDSPLAN DATORUTLÄMNING

Till dig som bor i MKB inom ett begränsat
område erbjuder vi nu:
; FRITT LÅN AV BEGAGNAD
DATOR MED MED MÖJLIGHET
ATT ANVÄNDA TUSENTALS FRIA
PROGRAM
; FRI SUPPORT PÅ UBUNTULINUX
; FRI RÅDGIVNING EFTER EGNA
ÖNSKEMÅL OCH INTRESSEN
; INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS

LINUX FOR HUMAN BEINGS
www.ubuntu.com

Ubuntu is a trademark of Canonical Limited.
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