
TEMAT ÄR MINDFULNESS & KREATIVITET

Dagen startar med kaffe & smörgås i den vackra officersmässen som 
ligger alldeles in vid Dalälven på Laxön. Officersmässen drivs av Annette 
Landberg i Café Furirens verksamhet.

Därefter kommer Carina Björklund från Villa Harmoni, att hålla ett 
introduktionspass i ”Konsten att vara i nuet”. Du får lära dig grunderna 
i en metod som rätt tillämpad ger dig bättre kvalité i såväl arbetslivet som 
i privatlivet. Carina ger dig råd och övningar som du tar med dig och 
reflekterar över under resten av dagen. 

Förmiddagen fortsätter hos Lisa Carlén, Lisa är konstnär med erfarenhet 
av kurser i målning såväl med privatlektioner som företags grupper.

Ibland är det bästa du kan göra för att hitta lösningen på ett problem att 
göra något helt annat. I Skogsfruns konstnärsateljé får du pröva olje- el-
ler akrylmålning och har möjlighet att tillämpa det nu nyss lärt dig om 
mindfulness i praktiken. 

Efter en vegetarisk lunch i Officersmässen alldeles intill Kungsådran, 
så nära att man hör älvens brus ända in till bordet, är det dags för en 
inspirerande föreläsning. Vid varje tillfälle så har vi en ny spännande 
föreläsare.

För dig som är nyfiken på unika linnekläder, kommer också Kvinnolin´s 
vackra kollektion att visas. Kläderna är sydda och designade av Anita 
Hansson som driver Kvinnolin Design, med egen ateljé i natursköna 
Gårdskär.

Dagen avrundas med ett mingelvernissage, med ett glas god dryck och 
lite snacks, inspirerande konst, avslutar vi med lite prat och summering 
under kreativa former.

Nu har också ditt konstverk torkat och är redo att stoppas ned i din 
Goodie-bag som du får med dig hem. 

EXEMPEL 1

Sanna Rudling från Interesting.org att presenterar ett sätt att arbeta, där du kan få 
mer gjort och må bättre under tiden. 

Härarbeta: Sanna förklarar varför det ibland är direkt fel att sitta på kontoret och ar-
beta om man skulle arbeta bättre på någon annan plats. Med exempel, inspirerande 
bilder och egna erfarenheter ger hon konkreta tips och argument för varför det ibland 
är bäst att arbeta från en stuga i skärgården eller en veranda i Thailand.

I din Goodie-bag som du får med dig hem hittar du bl a Teo Häréns vackra bok 
Härarbete som Sannas workshop bygger på. Under passet kommer det att finnas tid 
för dina egna reflektioner, dela med dig av dina erfarenheter som företagare och få 
utbyte av andras tankar och idéer. 

EXEMPEL 2 

Lisbeth Pedersen berättar om Mental träning som genomsyrar alla aktiviteter på Villa Harmoni. 

Mental träning består av metoder, attityder och förhållningssätt för att må och fungera 
bättre. Lisbeth visar på att vi människor har de resurser vi behöver inom oss. Därför 
handlar mental träning om att upptäcka, utveckla och använda mer av våra egna 
resurser, för de räcker för att vi skall kunna nå de resultat vi önskar.

Är det viktigt att skilja på mig som företagare och mig som individ? Väljer jag alltid 
det som är bäst för mig? Och hur får man det berömda livspusslet att gå ihop. Under 
passet får du inte alla svar, men du får inspiration att ställa in målet på; Vägen till 
framgång och hälsa. 

EXEMPEL 3

SusAnne Maston från Finsun Inresol AB lär oss att miljöanpassa det mindre före-
taget. Med inspirerande exempel och smarta lösningar visar hon möjligheterna att 
med gott samvete, göra goda affärer. SusAnne visar att med mottot: Det är bättre att 
göra nästan rätt, än helt fel! kan man åstadkomma en hel del, utan att det behöver 
kosta skjortan.

Under dagens gång reder vi också ut en del begrepp som kan te sig underliga. Vad 
är naturkapital, vad menas med ekologiskt, behöver vi kärnkraft, varför kan man inte 
återvinna kuvert? Dina små och stora frågor försöker vi också hinna med!

KVINNLIGT
HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vill du få mer gjort i företaget, må bättre och stressa mindre. Avsätt en dag i Älvkarleby och lär 
dig verktygen för ett friskare, roligare och mer kreativt arbetsliv. Vi erbjuder en unik möjlighet 
för dig som kvinnlig företagare att under en dag fylla på med kraft och energi tillsammans med 
andra kvinnliga företagare. 

www.villaharmoni.se        http://alvkarleby.wordpress.com        www.alvkarleby.se 
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KVINNORS
Kraft & Energi i Älvkarleby - kreativitet

DAG1

09.30 FÖRMIDDAGSFIKA I OFFICERSMÄSSEN PÅ LAXÖN I ÄLVKARLEBY

10.00 INTRODUKTION I MINDFULNESS

11.00 MINDFULNESS I PRAKTIKEN 
Vi övar oss genom kreativ målning hos Skogsfrun

13.00 LUNCH I OFFICERSMÄSSEN
En välsmakande vegetarisk rätt serveras

14.00 FÖRELÄSNING & WORKSHOP I AKTUELLT ÄMNE
Härarbete, Mental träning eller Miljöanpassning

16.00 STRESSHANTERING 

16.30 AVSLUTNING OCH SUMMERING AV DAGEN MED MINGELVERNISSAGE

DAG 2

Programmet i dag ett kan utökas, eller glesas upp för att ge utrymme till eget arbete, 
eller egen konferenstid om ni är flera i en grupp.

Mersmak kan man få av tillfällen som ges till spa-behandlingar, zonterapi eller coach-
ning m m hos Villa Harmoni, Stig Dagerman-sällskapet som finns på Laxön, Vattenfall 
Science Center, shoppa hos öns hantverkargille, i keramikverkstaden hos Åsa Eriks-
son, titta in hos Johan Thunberg, prova laxfisket, eller ta en tur till Dragon Gate, ja, 
här finns massor att göra och se.

Fråga oss för en offert om 2-dagars lösningar.

Övernattning kan då erbjudas i vandrarhemmet på Laxön, då får du ytterligare tillfälle 
att känna på vår härliga atmosfär.

FAKTA OCH ALLMÄN INFORMATION

PLATS

Hela det här paketet som vi har satt ihop för dig,  
händer på Laxön i Älvkarleby, mitt i älven, på en liten ö  
där en vacker 1800-tals militäranläggning huserat Svea  
Ingenjörer. Mer om Laxön hittar du på www.laxon.se. 

HEMSIDOR

Vill du veta mer om oss du kommer att träffa under  
dagen, så läser du mer på våra respektive hemsidor.

www.cafefuriren.com , www.galleri-skogsfrun.vpsite.se,  

www.interesting.org, ww.villaharmoni.se, 

www.kvinnolin.se, www.inresol.se 

 

Vill du veta mer om vad som händer i Älvkarleby, och vilka  
kvinnliga företagare vi har i kommunen, titta in på ÄLVIDAs  
hemsida http://.alvkarleby.wordpress.com 

PRIS

Paket 1: 1.295.– ex moms 

KONTAKTPERSON

SusAnne Maston  
Tel 026-821 33  Mobil 070-767 02 64  
susanne@maston.se eller susanne@inresol.se 


