HAR DU EN
LAPTOP, SMARTPHONE
ELLER SURFPLATTA
ATT SKÄNKA?
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Vi förser papperslösa med gratis laptops och mobiltelefoner. Att få
möjlighet att kunna ta del av information eller på ett enkelt sätt hålla
kontakten med nära och kära är ovärderligt.
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Men vi behöver din hjälp. Genom att skänka bärbara datorer,
smartphones eller surfplattor - som vi reparerar om de är trasiga kan du bidra till att underlätta tillvaron för dem som har det svårt.
Tillsammans kan vi göra skillnad.
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Har du utrustning att skänka, lämna gärna in den på någon av våra
inlämningsställen eller kontakta oss via IT-gruppen IMÄI-Göteborg
på Facebook. Det går också bra att ringa 073 5-926086, eller maila
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itgruppen@ingenillegal.org OBS vi tar endast emot datorer som
klarar Windows Vista eller högre.
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Här kan du lämna in din laptop/smartphone/surfplatta:
Syndikalistiskt Forum, Övre Husargatan 27 (mån-tors 16-20)
Blackbird vegankök & bar, Stigbergsliden 3, (tis - tor 18 - 24 fre - lö 18 - 01)
Llama Lloyd, Väderkvarnsgatan 16a, (tis - lör 11 - 18)
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