
Beskrivning aktiviteter LEVA-veckorna 
OBS: Tänk på att avboka dig om du är anmäld till en aktivitet och får förhinder!  

 

Filmvisning – Bio Casablanca 
Kom och se en film, film är bäst på bio!  

 

Tisdag 24/1 klockan 14.00 och 18.30 - Whitney Houston; I wanna dance with somebody 

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY handlar om musikikonen Whitney Houston. Naomi 

Ackie spelar Houston i denna biografiska musikal baserad på sångerskans storartade liv och 

musik. Filmen är regisserad av Kasi Lemmons utifrån ett manus av Oscar®nominerade Anthony 

McCarten. Filmen är en känslofylld och livfull resa genom Houstons karriär och musik. 

 

Tisdag 31/1 klockan 18.30 - UFO Sweden 

UFO Sweden är en förening som utreder övernaturliga fenomen. En dag dyker tonårsrebellen 

Denise upp med ett fall som inte liknar något de sett tidigare. Tillsammans ger de sig ut på ett 

riskfyllt äventyr, som tar dem långt utanför lagens gränser och in i en värld av oförklarliga 

fenomen. Företaget DUPP i Kbg (bl a bröderna Nyman) har gjort många effekter i filmen. "Allt 

sådant som man inte kan göra på riktigt och sådant som är för dyrt." 

 

Plats: Bio Casablanca 

Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats. Max 150st/tillfälle. 

Läs mer om föreningen här: https://www.biocasablanca.se/ 

Gå bredvid på bio Casablanca  
Gå bredvid och se hur vi arbetar en biokväll i kiosk och maskinrum, samt se dagens film.  

Plats: Bio Casablanca 

Anmälan: Anmälan krävs, max 2 st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Läs mer om föreningen här: https://www.biocasablanca.se/  

Boktips – biblioteket 
Vad läser du? Dela med dig av dina boktips!  

I bibliotekets fönster mot 49:an kan du under v 5 & 6 ge och få boktips. Kom in till biblioteket 

med ditt tips så skyltar vi det. Du behöver inte ha med dig boken, finns den inne på biblioteket 

skyltar vi med den, finns den inte inne skyltar vi med en bild av boken. Går även bra att maila 

till: biblioteket@karlsborg.se (även tidigare än v5) 

Plats: Biblioteket 

 

Boule - Bouleklubben Carl XIV J PC 

Välkommen att delta på några av våra ordinarie träffar för boulespel. Kanske är du en del av 

nästa lag i Karlsborgs föreningsboule?  

Plats: Bouleklubbens lokaler, Norra skogen.  

Utrustning: Finns att låna på plats.  

Anmälan: Anmälan krävs, max 10st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch  

Läs mer om föreningen här: https://www.laget.se/CXIVJ_PETANQUE/ 
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Folkdans – Karlsborgs folkdanslag 
Varmt välkommen att delta på folkdanslagets träningskvällar! Kom för att se hur vi har det och 

lär dig några danssteg :) 

Plats: Folkdanslagets lokal i Norra skogen, stugan bakom Haganäset.  

Utrustning: Dansvänliga skor och fikakorg.  

Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats! 

Läs mer om föreningen här: http://www.karlsborgsfolkdanslag.se/  

Funktionell träning – med Kristian Lagerström och Johan Almgren 

Vi kommer att visa varierade funktionella övningar med relativt hög intensitet i 

formen av en AMRAP25 eller liknande i judohallen på Moliden. AMRAP 

betyder att man gör så många varv man kan med ett visst antal repetitioner för 

varje specifik övning. Räkna med att passet tar ca 45 minuter att genomföra 

inklusive uppvärmning, genomgång, på- och avriggning samt lite stretch. Vi 

anpassar övningar så att alla kan vara med. Omklädning och duschmöjligheter 

finns på Moliden.  

Plats: Judohallen, Moliden 

Utrustning: Träningskläder och inomhusskor 

Anmälan: Anmälan krävs, max 15st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

 

Gospelkör – Karlsborgs gospelkör 
Här får du vara med och prova sjunga sånger som gör en både glad och varm! Vare sig det blir 

svängig gospel eller vacker stämsång, får vi må-bra-känsla och aktiviteten kan t o m sänka 

blodtrycket! Välkommen till oss! 

 

Plats: Pingstkyrkan, Strandvägen 2, stora ingången mot Vätterns badstrand 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

 
Gymnastik – Karlsborgs gymnastikförening 

 

Kom och prova på gymnastik i olika former under Karlsborgs 

gymnastikförenings prova på-kväll! Prova valfritt pass eller så deltar du i alla 

pass denna kväll. Föreningen bjuder på förfriskningar under kvällen.  

Gymnastikföreningen erbjuder dig också att komma och testa deras pass på 

deras ordinarie tider under dessa veckor. Se schemat för exakt tid för dessa pass.  

 

Prova på-kvällens schema:  

 

TID PASS LEDARE 

16.15 Mogengympa Marita 

17.30 Yoga Kristina 

18.00 Basgympa Sanna 

18.30 Step/Styrka Gullan 

19.00 Medelgympa Maria 

19.30 Cirkelfys Gullan 

 

Plats: Strandskolans gymnastiksal 

http://www.karlsborgsfolkdanslag.se/


Utrustning: Träningskläder 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

Läs mer om föreningen här: https://www.karlsborgsgymnastikforening.se/ 

 

Kreativt skapande – Föreningen Karlsborgs kreatörer 

Prova på-aktiviteter inom olika kreativa områden. Vi kommer att följa upp med 

studiecirklar om intresse finns. Se nedan för information om respektive tillfälle.  

Varmt välkommen till vår gemenskap! 

 

Tips för bättre foto med mobil och/eller kamera (för sociala medier och ”print”). Enkla och 

konkreta råd för helg- och vardagsfoto – med Hans Sjöberg 

 

Nybörjarakvarell prova på att måla med akvarellfärg – med Birgit Landström 
 
Bildterapi Utveckla din Kreativitet och Skaparkraft! Genom att använda färg och form, lär du 
känna dig själv ännu bättre med bilden som verktyg! Skapande processer är en viktig stretching 
för hjärnan! De är även läkande, lekande och helande. Hjärnan vill ha roligt! - med Lena 
Nilebrant 

 

Låt leran ta ton Kom och gör en lergök – med Jonna Junker och Lena Birath 

 

Plats: Kärleksstigen 

Utrustning: Lämpliga och oömma kläder. 

Anmälan: Anmälan krävs, max 5 st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Läs mer om föreningen här: https://karlsborgskreatorer.se/  

Linedance – Hanken/Svanviks hembygdsförening 
Välkommen att testa på Linedance till härlig countrymusik! Vi har skapat enskilda pass för dig 

som nybörjare, för att kunna prova på under enkla former.  

Plats: Hankens bygdegård 

Utrustning: Glatt humör, vattenflaska och dansvänliga skor 

Anmälan: Anmälan krävs, max 10st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Luftgevärsskytte – Mölltorp-Karlsborgs USKF 
Perfekt sätt att träffa vänner!  

Plats: Högst upp i Mölltorps bibliotek.  

Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats. 

Läs mer om föreningen här: https://idrottonline.se/Molltorp-KarlsborgsUSKF-Skyttesport/  

Lunchvisning + soppa 
Ta en konstpaus på lunchrasten! Tillsammans kikar vi på konstnären Yvonne Nimars utställning i 

Kulturstugan och äter en gemensam lunch. Det kommer att bjudas på vegetarisk soppa och 

bröd.   

Plats: Kulturstugan, Norra Kanalgatan 2, Karlsborg  

Anmälan: Anmälan krävs, max 12st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 
Vid frågor kontakta johanna.marstrom@karlsborg.se 
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Löpskolning – med Isabell Holm 
Kom och träna löpskolning med Isabell. Tillfället är tänkt att inspirera till träningsupplägg för att 

utveckla löpteknik och stärka fotmuskelatur. Det baseras helt på individuell lust och vilja och 

passar nybörjare såväl som repetition för de lite mer erfarna. 

Plats: Molidens löparbanor 

Utrustning: Träningskläder och löparskor 

Anmälan: Anmälan krävs, Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Motionssim – på Moliden 

Välkommen att morgonsimma på Moliden.  

 

Plats: Molidens simhall. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

Utrustning: Badkläder, badlakan och duschtvål  

Läs mer: https://karlsborg.se/kultur--fritid/molidens-sim--och-idrottsanlaggning/  

 

Padel – med GoPadel 

Välkommen till GoPadel! Här får du prova på och lära dig grunderna för 

padelsporten. Padel passar alla åldrar, inga förkunskaper krävs. 

 

Plats: Padelhallen, Grindstugevägen 12 

Utrustning: Träningskläder, träningsskor, rack finns att låna. Ta gärna med en flaska vatten.  

Anmälan: Anmälan direkt till aktör: gopadelkarlsborg@outlook.com 

Läs mer om föreningen här: www.gopadelkarlsborg.se  

Ridning - Mölltorps ridskola 

Prova på att rida för första gången eller återuppväck ett tidigare intresse.  

Varmt välkomna till våra ridträffar! 

 

Plats: Mölltorps ridskola 

Utrustning: Oömma kläder som du inte är rädd om. Bekväma tåliga skor, gärna 

med klack om du har samt tunnare handskar. Hjälm finns att låna.  

Anmälan: Anmälan krävs, max 5 st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Läs mer om föreningen här: http://www.molltorpsridsallskap.se/ 

Styrketräning – Karlsborgs lyftarklubb  
Karlsborgs Lyftarklubb erbjuder styrke-/motionsträning. Träning sker på egen 

hand och under eget ansvar. Lyftarklubben kommer att informera om föreningen 

och visa utrustning och förslag på övningar vid respektive maskin. Du kommer att 

få bra möjligheter att prova de olika övningarna.  

Plats: Molidens källare 

Utrustning: Lämpliga träningskläder, inomhusskor och vattenflaska. 

Anmälan: Anmälan krävs, max 20st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Läs mer om föreningen här: http://klk.nu/ 
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Vandring – Friluftsfrämjandet 
Familjevandring Skogsmulle 

Skogsmulle är barnens och djurens vän i skogen. Är du nyfiken på att höra hur 

Skogsmulle föddes? Kom och följ med oss på en berättelsevandring där ni får 

höra sagan om hur Skogsmulle kom till. Vi går tillsammans en kort vandring på ca. 

1 km runt Skackaudden. Turen är inte barnvagnsvänlig. När vi kommer tillbaka 

finns våra eldstäder tända lagom till lunch, där ni kan grilla eller äta er egen 

medhavda matsäck. 

Plats: Vaberget Skackastugan 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

Läs mer på https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-

aventyr/vandring/vandring/familjevandring-skogsmulle/ 

 

Vandring till Lögestenen 

Välkommen på en skogsvandring i Vikaskogen med vildmarkskänsla till Lögestenen, "vårt eget 

treriksröse". Lögestenen ligger på en punkt där de tre kommun gränserna möts- Töreboda, Tibro 

och Karlsborgs kommun därav kanske "vårt eget treriksröse". Väl framme vid stenen är vi 

halvvägs på turen, och där tar vi en fikapaus. Turen är totalt 4 km och svårighetsgraden ligger 

runt medel då terrängen bitvis är krävande och för att Lögestenen ligger på en höjd. 

Tidsangivelsen är uppskattad tid och vi beräknar hålla oss inom den, med reservation för 

väderförhållanden. 

  

Plats: Samling vid Beatebergs kyrka för vidare färd mot startplatsen för vandringen  

Utrustning: Tänk på att ha med dig kläder efter väder, bra skor då det kan vara blött eller 

mycket snö, sittunderlag, fika, vattenflaska och förstärkningsplagg (att ta på sig under fikat när 

man är stilla). Gångstavar kan vara ett hjälpmedel och broddar/halkskydd till dina skor, vid halt 

väglag 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

Läs mer på https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-

aventyr/vandring/vandring/vandring-till-logestenen/ 

 

Fredagsvandring Afterwork 

Välkommen på Fredagsvandring efter jobbet, i Norra skogen. Vi träffas vid Orienterings 

klubbstugan och går tillsammans ca. 4 km vid barmark (vid mycket snö går vi eventuellt en 

kortare sträcka då det blir mer krävande). Solen har hunnit gå ner så ta med egen fick- eller 

pannlampa. Tidsangivelsen är uppskattad tid och vi beräknar hålla oss inom den. 

  

Plats: Samling vid Parkväge 39, Orienterings klubbstugan 

Utrustning: Tänk på att ha på dig kläder efter väder, vattenflaska och bra skor då det kan vara 

blött eller snöbelagd väg. Egen fick- eller pannlampa. 

Ingen anmälan krävs 

Läs mer på https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-

aventyr/vandring/vandring/fredagsvandring-afterwork/ 

Vattengymnastik – Karlsborgs kommun 

Delta i vår uppskattade vattengymnastik på våra ordinarie tillfällen. Gratis för dig som 

kommunanställd.  

 

Plats: Molidens simhall 
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Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats. 

Läs mer: https://karlsborg.se/kultur--fritid/molidens-sim--och-idrottsanlaggning/  

Vernissage och konstnärssamtal – Yvonne Nimar 
Välkomna på vernissage av konstutställningen med Yvonne Nimar kl. 12.00-16.00.  

Utställningen kommer visas under helgerna 28–29 januari och 4–5 februari i Kulturstugan.   

Kl. 13.00-13.45 - Konstnärssamtal med Yvonne Nimar. Hör konstnären berätta om sitt 
konstnärskap och om utställningen.  
 
Plats: Kulturstugan, Norra Kanalgatan 2, Karlsborg  

Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats. 
Vid frågor kontakta alexandra.magnusson@karlsborg.se 

Vinterdopp i Vättern 
Vi tar oss ett uppfriskande vinterdopp och avslutar med varmt te/kaffe på biblioteket. 

Tips: Kom ombytt med badkläder under kläderna för att slippa byta om i kylan. Vid själva badet 

ha gärna ett par varma sockar/strumpor eller badskor på fötterna och använd mössa. På 

händerna kan det vara skönt att ha fingervantar på sig. 

Ha med en varm badrock/morgonrock efter badet och varma kläder att byta om till och en 

handduk eller liggunderlag att stå på. 

Har du hjärtproblem eller högt blodtryck ska du undvika doppet. 

Plats: Bryggan närmast bio Casablanca 

Anmälan: Ingen anmälan krävs 

Har du frågor kontakta Johanna Marström: Johanna.marstrom@karlsborg.se 

Workshop – Kulturstugan 
Kolla konst & skapa! I Kulturstugans Galleri ställer konstnären Yvonne Nimar ut sin konst. Vi 

kommer inspireras av utställningen för att sedan på ett kravlöst och lekfullt sätt skapa våra egna 

alster i det Kreativa Rummet.     

Plats: Kulturstugan, Norra Kanalgatan 2, Karlsborg  

Anmälan: Anmälan krävs, max 10st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 
Läs mer: Kulturstugan - Karlsborgs Kommun 
Vid frågor kontakta alexandra.magnusson@karlsborg.se 

Yoga – Jordad hälsa 
Välkommen till en prova-på klass hos Jordad Hälsa. Du behöver ingen tidigare 

erfarenhet av yoga för att delta. Klasserna är uppbyggda så att du ska kunna 

möta dig själv där du befinner dig just nu. Det viktiga är att du är nyfiken på 

yoga & vill lära känna dig själv & din kropp bättre. Vi praktiserar hathayoga, den 

mest kända formen av yoga i västvärlden. Här eftersträvar vi att stilla sinnet och 

hitta inre balans genom fysisk träning. Mjuka fysiska rörelser kombineras med 

andnings-övningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande.  

Plats: Strandgårdens källare, Ringvägen 5.  

Utrustning: Mjuka kläder, vattenflaska, strumpor och en tröja till avslappning. Träning sker 

barfota. Har du egen yogamatta får du självklart ta med den, annars finns det att låna. 

Anmälan: Anmälan krävs, max 8 st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 
Läs mer om företaget här: https://www.jordadhalsa.se/  
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3D-träning – CE träning och Rehab 
Funktionell träning. Träningen passar alla och kommer anpassas utifrån dina förutsättningar. 

Tanken med dessa pass är att träna rörlighet, balans och styrka. 

Plats: Molidens bordtennishall. 

Anmälan: Anmälan krävs, max 20st/tillfälle. Se anmälningslänk på intranätet/flyers/affisch 

Läs mer om föreningen här: https://cetraningrehab.se/  

 
 
  

https://cetraningrehab.se/


 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

HÄLSOCOACH ONLINE  
med Västra Götalandsregionen 

 
 
 
Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. För dig som vill komma igång och röra på 
dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor. 
Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre. Kom 
och få mer information om de olika tjänster som Västra Götalands Regionen har 
att erbjuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Sessionssalen kommunhuset, Haganäsets samlingssal samt digitalt 
Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats 
Läs mer: https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/levnadsvanor/halsocoach-online/  
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VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

STRESS OCH STRESSHANTERING 
med Jordad Hälsa 

 

Begreppet stress är något som vi alla har en relation till. Vi använder oss av 
begreppet i dagliga samtal och någonstans förstår vi vad det innebär när andra 
berättar att ”det är mycket nu”, men vad är stress egentligen? Hur påverkar det oss 
på kort och lång sikt? Hur kommer det sig att vad som stressar oss kan skilja sig 
mellan individer? När blir stressen farlig och hur kan jag göra för att bryta negativ 
stress? I den här föreläsningen är syftet att skapa en ökad förståelse för vad stress 
innebär för oss som individer men också vad som händer i kroppen när ett 
stresspåslag uppstår. Föreläsningen syftar också till att skapa en medvetenhet kring 
hur du kan hantera stressen och på så vis kunna hitta en bättre balans i din vardag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Carl Johansskolans Aula, ingång Kungsgatan 
Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats 
Läs mer: https://www.jordadhalsa.se/ 

 
 

Kom och lyssna 
på Sara Irenheim 

- yogalärare, 
stresspedagog 

och coach 

https://www.jordadhalsa.se/


 

 

 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

OPTIMERA DIN SÖMN! 
med Psykologhanna 

 

 

 Visste du att förstahandsvalet av behandlingar för sömnproblem är KBT före 
sömnpiller? Under denna föreläsning kommer leg psykolog Hanna Ström ge dig 
evidensbaserad kunskap och konkreta verktyg för att, med beteendeförändringar, 
påverka hur du sover. Välkommen att lära dig om en av våra viktigaste nycklar för 
att må bra, fungera i hjärnan och humöret, prestera på jobbet, orka med fritid och 
relationer, och minska risken för depression, ångest och utmattning. Och för dig 
som är chef är detta högintressant, eftersom sömnbrist hos medarbetare kostar 
både lidande och stora summor för verksamheten varje år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Carl Johansskolans Aula, ingång Kungsgatan 
Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats 
Läs mer: https://www.psykologhanna.se/ 

 

Kom och lyssna 
på Hanna Ström 

- legitimerad 
psykolog 

https://www.psykologhanna.se/


 

 

 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

MINDFULNESS – ett förhållningssätt 
till livet!  
med Ängadalens hälsa 

Under denna föreläsning vill jag förmedla hur mindfulness kan påverka dig i din 
vardag, så att det blir applicerbart i just ditt liv. Mindfulness kan utövas på olika 
sätt, det vanligaste sättet som vi oftast tänker på är den koncentrerade träningen, 
dvs meditation. Men mindfulness kan utövas på så många mer sätt i vardagen, på 
saker som du redan gör varje dag, tex när du äter, samtalar med andra, diskar, 
duschar, promenerar, städar osv. När du lärt dig grunderna inom mindfulness kan 
du applicera det på allt du gör och då har du hittat nyckeln till ditt inre lugn och 
därmed har du tillgång till en motståndskraft för livets utmaningar. Jag kommer 
också berätta om vad forskningen visar för positiva effekter av mindfulnessträning. 
Så kom och låt dig inspireras och motiveras till att hitta din form av mindfulness! 
Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Carl Johansskolans Aula, ingång Kungsgatan 
Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats 
Läs mer: https://angadalens.se/ 

 
 

Kom och lyssna på 
Jessica Hedin – 
samtalsterapeut, 

coach och 

mindfulnessinstruktör 

https://angadalens.se/


 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

DEN FÖRBEREDDE ÖVERLEVER!  
med Granvik event 
 

Välkommen till en dag i Granvik där vi går igenom lite 
olika moment från vår överlevnadsutbildning (som 
normalt sträcker sig över 3 dygn). Vi börjar med en 
timmes föreläsning där vi går igenom hur 
människokroppen reagerar på chock, kyla, värme, mat och 
sömnbrist, vårt grundläggande behov och hur vi kan 

förbereda oss hemma för en eventuell krissituation. 

Efter föreläsningen går vi ut och gör några praktiska övningar, som att göra upp 
eld, hur ett enkelt skydd för övernattning utomhus kan se ut, gå igenom några ätliga 
växter, hur man renar vatten och andra värdefulla kunskaper som alla har nytta av 
vid en oväntad händelse eller nödsituation. Efter kursen kan man gå ned till puben 
och äta och dricka gott för dem som vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Sveriges överlevnadscentrums lokal (övre parkering i Granvik) 
Anmälan: Anmälan krävs, max 20 st/tillfälle. Se anmälningslänk på 
intranätet/flyers/affisch 
Läs mer: https://granvik.se/ 

 
 

Kom och träffa  
Ingvar Krancher – 

överlevnadsexpert och 
tidigare instruktör vid 
fallskärmsjägarskolan 

och arméns 
överlevnadsenhet 

https://granvik.se/


VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

ERGONOMI 
med Moveu Seth 

 

 

Monika Seth är legitimerad fysioterapeut och ergonom med 25 års erfarenhet av att 
behandla och förebygga olika belastningsbesvär. Med lokal förankring brinner hon 
för att skapa goda förutsättningar lokalt. Hon kommer att tala om hur belastningar i 
arbetet påverkar kroppens rörelseorgan, vad en hälsofarlig belastning är och vilka 
risker finns, men också hur man själv kan påverka sin ergonomi och vad lagen 
egentligen säger om belastningsergonomi. 
 
Ergonomi handlar om hur vår arbetsmiljö ska anpassas efter människans behov 
och förutsättningar. Kroppen är gjord för rörelser och belastning men det behöver 
finnas en balans mellan rörelse, belastning och återhämtning. Vi vet idag att ju 
bättre ergonomin är på arbetsplatsen desto lönsammare är företagen samt helare 
medarbetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plats: Carl Johansskolans Aula, ingång Kungsgatan 
Anmälan: Ingen anmälan krävs, drop-in i mån av plats 
Läs mer: på Instagram @moveu.seth 
 
 

Kom och lyssna 
på Monica Seth - 

legitimerad 
fysioterapeut och 

ergonom 


