
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. 
 Många små/ensam företagare stretar och strävar och glömmer avsätta tid för nya intryck och 
inspiration. Det är med er i åtanke vi satt ihop ett paket som är tänkt att passa som en eller två 
dagars konferens där du har möjlighet att varva fortbildning med njutning.

www.villaharmoni.se        http://alvkarleby.wordpress.com        www.alvkarleby.se 
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TEMAT ÄR MINDFULNESS & AKTIVITET

Dagen startar med kaffe & smörgås på Karlsäter gård i Marma, anlägg-
ningen drivs av Veronika Meijer. Här erbjuds härliga i form av turridning 
och fyrhjulingssafari. 

Därefter kommer Carina Björklund, hålla ett introduktionspass i ”Kon-
sten att vara i nuet”. Du får lära dig grunderna i en metod som rätt till-
lämpad 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 med en härlig skogsritt på de unika basjkirhäs-
tarna som även passar pälsallergiker, det blir en skön lugn tur utan pre-
stationskrav. Här får du en ypperlig chans att tillämpa det nu nyss lärt 
dig om mindfulness i praktiken. På hästryggen sitter man här och nu.

Efter en härlig grillad lunch är det dags för ett lite tuffare pass, här gäller 
det att ge sig ut i naturen ytterligare en gång. Men nu med fyrhjulingar, 
vi ger oss ut på ett roligt och fartfyllt safari i den svenska skogen, efter att 
först tränat lite manövrering och blivit bekanta med svängradie, balans-
punkt och gaspedal. Aktiv avkoppling med många möjligheter till att 
hitta nya sidor hos sig själv.

En kort avslappningsövning följs av en intressant föreläsning med för 
dagen aktuellt ämne se exempel.

Dagen avslutas med en titt i naturens eget örtapotek. Vi gör en kopp 
örtté och fyller på med en naturlig, ekologisk power-boost. Så kommer 
du hem pigg och glad!

EXEMPEL 1

Du träffar Britt-Marie Hällman-Eliasson från ASOS smärtklinik som föreläser om hur 
vi alla är unika till både kropp och själ med individuella behov och förutsättningar. 
Britt-Marie berättar om hur du får balans i olika fysiska och psykiska problem som 
bla. kan uttrycka sig som oro, stress, sömnlöshet, migrän, smärta, stelhet i kroppen 
med mera.

Du får lära dig att lyssna på din kropps signaler och hur du kan hjälpa den att stimu-
lerar sin egen självläkande förmåga.

EXEMPEL 2 

Lisbeth Pedersen berättar om Mental träning som genomsyrar alla aktiviteter på Villa 
Harmoni.  Mental träning handlar om att upptäcka, utveckla och använda mer av 
våra egna resurser, för de räcker för att vi skall kunna nå de resultat vi önskar. Denna 
föreläsning fokuserar på kommunikation. 

Hur talar jag med andra, når mitt budskap fram? Säger jag det jag menar? Och hur ta-
lar jag till mig själv? Vad händer om jag skulle lyssna och faktiskt ta mig själv på allvar?

EXEMPEL 3

Christina Hansson, Naturpedagog visar på vikten att ha naturen som en del i sitt liv. 
Vi mår bra av att vara i kontakt med det gröna, med sol, vind, vatten och djur. Det är 
viktigt för barnen, för den åldrande, men också för den stressade företagaren. 

Med kunskap och inspiration visar Christina hur man gör tillvaron lite vackrare, skö-
nare och grönare. Du får med dig lätta, roliga och billiga knep på hur naturen kan 
hjälpa dig till en mer harmonisk vardag.



KVINNORS
Kraft & Energi i Älvkarleby - aktivitet

EN-DAGS PAKET

09.30 FIKA

10.00 INTRODUKTION MINDFULNESS

11.00 MINDFULNESS I PRAKTIKEN 
Turridning på Basjkirhästar

13.00 LUNCH I DET GRÖNA
En välsmakande grillbuffé dukas upp

14.00 MINDFULNESS I PRAKTIKEN
Fyrhjulssafari, en aktiv avkoppling och ingen tid för jobbiga tankar

15.00 STRESSHANTERING MED ÅTERKOPPLING TILL MINDFULNES

15.30 FÖRELÄSNING I AKTUELLT ÄMNE
Se exempel 1, 2 eller 3

16.30 AVSLUTNING OCH REFLEKTION

FAKTA OCH ALLMÄN INFORMATION

PLATS

Hela det här paketet som vi har satt ihop för dig,  
håller sig till Karlsäter gård i Marma. Mer om  
Karlsäter gård hittar du på www.turridning.nu 

HEMSIDOR

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

www.fyrhjulingssafari.com 
www.turridning.nu, 
www.asoskliniken.se 
www.villaharmoni.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 2: 1.295.– ex moms 

KONTAKTPERSON

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


