
MÅ BRA  BLI ÄNNU BÄTTRE 
FÖRETAGSLEDARE!

AVDRAGSGILLA PAKET FÖR EGENFÖRETAGARE

VI HAR BEMÖDAT OSS OM ATT UTFORMAT Må-bra-paketen så att också du som driver enskild firma ska kunna göra skattemässiga avdrag. 

KOMPETENSUTVECKLING ÄR AVDRAGSGILL för företagare och personal om det handlar om kurser som är relevanta för företaget och dess 
utveckling. Paketen syftar till kompetensutveckling av företagsledaren och även friskvård som får dras av om det gäller anställda i företaget och är 
av enklare slag, mindre värde och riktas till alla anställda. 

PÅ DE DELAR AV PAKETEN som inte kan räknas som avdragsgilla kan du be att få dem prissatta separat så att de går att urskilja i din redovisning. 

FRÅGA GÄRNA OSS VID BOKNING eller konsultera din ekonomiska rådgivare så att du får rätt egentlig kostnad för din Må Bra investering. 
 

håller du med om att du är ditt företags viktigaste resurs? Om du inte utvecklas gör inte ditt företag det 
heller. Kraven på egenföretagare är många. Det gäller att behålla entusiasmen och drivkraften även när det är stressigt 
och jobbigt. Vad gör du för att vårda, stärka och entusiasmera ditt företags viktigaste medarbetare – du själv? 

i må-bra-nätverket har vi samlat kompetensutveckling, ledarskapsutbildning, friskvård och hälsa 
i åtta paketerbjudande som är speciellt framtagna för dig som är egenföretagare med inga eller ett fåtal anställda. 
För att ge dig möjlighet att bry dig om dig själv och höja arbetsglädjen. Må-bra-paketen är designade att ge dig nya 
infallsvinklar på din egen och ditt företags utveckling fram till ett framgångsrikt och lönsamt företag. 

du vet väl att de bästa idéerna inte kommer framför datorn utan när du släpper garden, går ner i varv och 
lyssnar till dig själv. Här får du chansen att under en dag eller ett dygn stimuleras av spännande aktiviteter i vackra 
miljöer, god mat, sköna behandlingar och inspirerande seminarier i gott sällskap. 

det är hög tid att investera i dig själv!



Östhammar

Tierp

Enköping

Älvkarleby

Bålsta

Heby

Österbybruk

Öregrund

VILLA HARMONI
”Kvinnligt Hållbart Företagande”

LIDINGBY GÅRD
”Naturligt ledarskap”

LASTBERGET KONFERENS & UPPLEVELSE
”Vårda ditt inre och yttre”

ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD
”Tjejfredag”

Knivsta

Uppsala
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