
Hela veckans program #KnivstaBryrSig 
 

Måndag 5 september 
 

10.00 Promenera med PRO, samling utanför kommunhuset utanför biblioteket, alla är välkomna! 

 

15.00 Invigning 
Vi bjuder på dryck och snacks serveras. 

 

15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande: 
 
Foajén 
Projektgruppen #KnivstaBryrSig, hämta din kortlek 

Elevhälsan  

Läkargruppens psykolog 

Råd och Stöd  

Socialpsykiatri och stödboende  

Första hjälpen psykisk hälsa instruktörerna är på plats för frågor 

Lyckträffen, Kom och hör vilka aktiviteter och vilka grupper det finns 

Hälsosamordnare, berättar om hu din livsstil påverkar ditt psykiska mående 

Spes – SuicidPrevention och EfterlevandeStöd   

Information om En bra plats och Demenslotsen 

Tilasalen 
15.20 Föreläsning i Tilsasalen ”Din livsstil – din hälsa” Hälsosamordnare Ida Gråhed 

16.15 Vad gör man när någon mår dåligt? Instruktörerna första hjälpen psykisk hälsa, Emma 
Uvenman och Carolin Björkhammer. 

Mötesplats Stegen 
Bjuder på fika, du kan läsa mer om deras verksamhet här: https://knivsta.se/stod-och-
omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen  

 

Tisdag 6 september 
15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande: 
 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen


 
Foajén 
Projektgruppen #KnivstaBryrSig, hämta din kortlek 

Elevhälsan  

Läkargruppen psykolog 

Råd och Stöd  

Socialpsykiatri och stödboende  

Lyckträffen, kom och hör vilka aktiviteter och grupper som finns 

Information om En bra plats och Demenslotsen 

Tilasalen 
15.00 Föreläsning Våga fråga äldre – Suicide zero 

16.30 Livsviktiga samtal – hälsoäventyret 

18.00 Föreläsning Våga fråga -  Suicide zero  
 
Mötesplats Stegen 
Bjuder på fika, du kan läsa mer om deras verksamhet här: https://knivsta.se/stod-och-
omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen  

 

Onsdag 7 september  
 

15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande: 
Foajén 
Projektgruppen #KnivstaBryrSig - hämta din kortlek 

Elevhälsan  

Första hjälpen psykisk hälsa instruktörerna  

Råd och Stöd  

Socialpsykiatri och stödboende  

Lyckträffen, kom och hör vilka aktiviteter och grupper som finns 

Spes –SuicidPrevention och EfterlevandeStöd  

Barn- och ungdomshälsan (en väg in)  

Information om En bra plats och Demenslotsen 

Tilasalen 
15.00 Att ta hand om sig själv vid psykisk ohälsa - Mind 
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16.15 Vad gör man när någon mår dåligt? Instruktörerna första hjälpen psykisk hälsa, Emma 
Uvenman och Carolin Björkhammer. 

Mötesplats Stegen 
Bjuder på fika, du kan läsa mer om deras verksamhet här: https://knivsta.se/stod-och-
omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen  

 

Torsdag 8 september 
15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande: 
 
10.00 Promenera med PRO, samling utanför kommunhuset utanför biblioteket, alla är välkomna! 

Foajén 
Projektgruppen #KnivstaBryrSig - hämta din kortlek 

Elevhälsan  

Läkargruppen Kurator 

Socialpsykiatri och stödboende 

Lyckträffen, kom och hör vilka aktiviteter och grupper som finns 

Spes –SuicidPrevention och EfterlevandeStöd  

Information om En bra plats och Demenslotsen 

 

Tilasalen 
18.00 Livsviktiga snack – Suicide zero 

Mötesplats Stegen 
Bjuder på fika, du kan läsa mer om deras verksamhet här: https://knivsta.se/stod-och-
omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen  

 

Fredag 9 september 
15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande: 
 

Foajén 
Projektgruppen #KnivstaBryrSig - hämta din kortlek 

Elevhälsan  

Socialpsykiatri och stödboende  

Lyckträffen, kom och hör vilka aktiviteter och grupper som finns 

Spes –SuicidPrevention ochEfterlevandeStöd är på plats 

Information om En bra plats och Demenslotsen 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen
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Tilasalen 
15.00  Socialpsykiatrin informerar om deras verksamhet samt om ”Häng med oss ut” 

Mötesplats Stegen 
Bjuder på fika, du kan läsa mer om deras verksamhet här: https://knivsta.se/stod-och-
omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knivsta.se/stod-och-omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen
https://knivsta.se/stod-och-omsorg/psykisk-halsa/motesplats-stegen

	Hela veckans program #KnivstaBryrSig
	Måndag 5 september
	15.00 Invigning
	15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande:
	Foajén
	Tilasalen
	Mötesplats Stegen

	Tisdag 6 september
	15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande:
	Foajén
	Tilasalen
	18.00 Föreläsning Våga fråga -  Suicide zero
	Mötesplats Stegen

	Onsdag 7 september
	15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande:
	Foajén
	Tilasalen
	Mötesplats Stegen

	Torsdag 8 september
	15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande:
	Foajén
	Tilasalen
	Mötesplats Stegen

	Fredag 9 september
	15.00-17.00 Öppet hus, kom och prata med följande:
	Foajén
	Tilasalen
	Mötesplats Stegen



