
Var håller vi till?

Strömsvägen 42 
(andra våningen)

Öppettider 

Måndag och onsdag 
förmiddag samt fredag 
8.00–15.00 E 45

Här finns vi!

E 45

Här finns vi!

Social mötesplats för dig som drabbats av psykisk ohälsa

 Mittpunkten
Strömsund
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Vård- och socialförvaltning
Individ- och familjeomsorg, Box 199, Strömsund

www.stromsund.se
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Var håller vi till?

Strömsvägen 42 
(andra våningen)

Öppettider 

Måndag och ons-
dag förmiddag samt 
fredag 8.00–15.00

Social mötesplats för dig som drabbats av psykisk ohälsa

 Mittpunkten
Strömsund

Vård- och socialförvaltning
Individ- och familjeomsorg, Box 199, Strömsund

www.stromsund.se



MITTPUNKTEN MITTPUNKTEN

Mittpunkten 

Mittpunkten är en mötesplats för 
gemenskap och nya kontakter. 

På Mittpunkten sätter vi dig i fokus för 
att hitta individuella lösningar till positiv 
förändring.

  Behöver du bryta din isolering och  
 komma hemifrån?

  Känner du dig ensam?

  Vill du ha någon att prata med?

  Hit kan du komma för    
 att fika och på fredagar även  
 äta hemlagad lunch till    
 självkostnadspris.

  Är du mellan 18–65 år?

Kanske Mittpunkten är  
något för dig? 

Ring:  
Gunilla Hämberg  070-322 07 06  
Britt-Inger Lilja  070-344 63 04
Mittpunkten  0670-163 37
 
Skriv: 
Mittpunkten 
Vård- och socialförvaltningen 
Box 500 
833 24 Strömsund

Här finns vi: Strömsvägen 42  
(andra våningen)

Vi som arbetar på Mittpunkten 
har tystnadsplikt

Vill du veta mer?
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har tystnadsplikt

Vill du veta mer?
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Var håller vi till?

Strömsvägen 42 
(andra våningen)

Öppettider 

Måndag och onsdag 
förmiddag samt fredag 
8.00–15.00 E 45

Här finns vi!

E 45

Här finns vi!
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 Mittpunkten
Strömsund
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Var håller vi till?

Strömsvägen 42 
(andra våningen)

Öppettider 

Måndag och ons-
dag förmiddag samt 
fredag 8.00–15.00

Social mötesplats för dig som drabbats av psykisk ohälsa

 Mittpunkten
Strömsund

Vård- och socialförvaltning
Individ- och familjeomsorg, Box 199, Strömsund

www.stromsund.se


