
MÅ BRA � BLI ÄNNU BÄTTRE 
FÖRETAGSLEDARE!

AVDRAGSGILLA PAKET FÖR SOLOFÖRETAGARE

VI HAR 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 företagare 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 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 infalls-
vinklar 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!



VI SOM TAR HAND OM DIG 

Vi har sammanställt ett gediget program som hjälper dig att hitta din 
personliga stil som företagare, både på insidan och utsidan. Läs mer om 
våra specialiteter på här. 

LASTBERGET

Lastberget är en 9000 kvm stor konferensanläggning och byggdes 1984 
och är ritad av arkitekten Owe Svärd. Tanken med byggnaden var just 
”mötet” och som en röd tråd följer rymd och flexibilitet i arkitekturen. 
Arkitekten har också använt sig mycket av den vackra naturen med ber-
get som finns insprängt samt utsikten som ger en känsla av fjällen. Alla 
inomhusfaciliteter är under samma tak, byggt i suterräng så man kan se 
skogen eller Mälaren från alla mötesutrymmen.  

ASK & CO

Föreläsare Ann-Mari Sundgren hjälper andra företag med kompetensana-
lys för att utveckla verksamheten och dess medarbetare. Hon håller ut-
bildningar i sälj- och presentationsteknik som ger deltagarna en effektiv 
struktur och ett antal verktyg. 

JSP AB

Johanna Pettersson är en idéspruta med många års erfarenhet av kon-
ferens, fest och bröllop. Älskar att organisera, planera och genomföra 
arrangemang. Vin- och matkunnig med passion för upplevelser för både 
ögat, själen och gommen.

PVA RESEKONFERENS

Birgitta Persson har lång erfarenhet inom konferensbranschen och skräd-
darsyr program som passar alla typer av företag och enskilda grupper, 
vart du vill i Sverige eller utomlands.

ENERGY & EQUILIBRIUM 

Föreläsare Susanne Lundvall är personlig tränare och massör. Massage 
ökar blodcirkulationen, motverkar stress, stela muskler och utsöndrar ett 
”lugn- och ro hormon”. Regelbunden massage håller borta trötthet och 
smärta i bland annat axlar, rygg och nacke.

ENERGI & HARMONI 

Föreläsare Rosie Obäck arbetar som akupressör med många års erfarenhet 
ute på företag. Akupressur är en behandlingsform som grundar sig i ki-
nesisk medicin. Där man med tryck på kroppens aku-punkter balanserar 
energin i kroppen. Den är mycket avslappnande och energigivande.

SIMONE MASSAGE & FRISKVÅRD  

Simone Berglin är friskvårdskonsult i energisk gympa, afrodans samt stav-
gångsinstruktör. 

SOLLANNS 

Föreläsare Ingela Gullberg erbjuder olika typer av massagetekniker och 
BodySensebehandlingar. Du kan också boka individuell coaching, av-
slappningshjälp och meditation. En skön ansiktsbehandling med tillhö-
rande massage eller varför inte en avslappnad, mjukgörande fotmassage.

VÅRDA DITT INRE �  YTTRE
Hitta Din personliga stil som företagare
Varmt välkomna till en utvecklande och avslappnande skön helg i Håbo Kommun. Utveckla 
både dig och ditt företag under denna helg genom föreläsningar, workshop, motion, relax och 
god mat. Kom och knyt nya kontakter, både i företagandet och privat.



FREDAG
 
15.00 – 15.30 
ANKOMST OCH INCHECKNING MED KAFFE/JUICE OCH NYTTIGA GI SMÖRGÅSAR

15.30 – 18.30 
FÖRELÄSNING PRESENTERA OCH REPRESENTERA DIG OCH DITT FÖRETAG! 
Ask & Co

18.30 – 19.00 
VISNING AV LASTBERGET OCH DESS HISTORIK

19.00 – 20.30 
FÖRDRINK I LOUNGEN SEDAN MIDDAG MED NYTTIG GI BUFFÉ

20.30 – 21.00 
PROVA PÅ AFRODANS!

21.00 
RELAXAVDELNINGEN ÄR ÖPPEN

Boka gärna Din behandling före Din ankomst.

LÖRDAG

07.30 
ENERGIKICK (lättare smörgås innan aktivitet)

08.00 – 08.45 
STAVGÅNG (alt. behandling)

08.45 – 10.00 
LÄR DIG STRESSHANTERING – QIGONG

10.00 – 11.30 
EN HÄRLIG BRUNCH SERVERAS I MATSALEN

11.30 – 13.15 
FÖRELÄSNING KOST & HÄLSA Energy & Eqvilibrium

13.15 
HEMRESA

FREDAG
 
15.00 – 15.30 
ANKOMST OCH INCHECKNING MED KAFFE/JUICE OCH NYTTIGA GI SMÖRGÅSAR

15.30 – 18.30 
FÖRELÄSNING BALANSERA DIN STRESS OCH UTVECKLA DIN VERKSAMHET! 
Rosie Obäck

18.30 – 19.00 
VISNING AV LASTBERGET OCH DESS HISTORIK

19.00 – 20.30 
FÖRDRINK I LOUNGEN SEDAN MIDDAG MED NYTTIG GI BUFFÉ

20.30 – 21.00 
PROVA PÅ AFRODANS!

21.00 
RELAXAVDELNINGEN ÄR ÖPPEN

Boka gärna Din behandling före Din ankomst.

LÖRDAG

07.30 
ENERGIKICK (lättare smörgås innan aktivitet)

08.00 – 08.30 
STAVGÅNG (alt. behandling)

09.00 – 10.00 
LÄR DIG STRESSHANTERING - QIGONG

10.00 – 11.30 
EN HÄRLIG BRUNCH SERVERAS I MATSALEN

11.30 – 13.15 
FÖRELÄSNING MINDFULLNESS – ATT LEVA HÄR OCH NU! Sollanns Helhetsterapi

13.15 
HEMRESA

FAKTA OCH ANMÄLAN

Kom ihåg att ta med badkläder och kläder för utevistelse. 

Stavar för stavgången dag 2 finns på plats, men ta gärna med  
dina egna som redan är inställda efter dig. 

Har du någon matallergi eller specialkost meddelar du det vid  
anmälan innan ankomst. Logi i enkelrum. 

Detaljerat program fås vid ankomst.

PRIS
1.995.– ex. moms.

ANMÄLAN
Tel. 070-448 34 18
pvabirgitta@swipnet.se

Boka gärna behandlingarna innan ankomst.  
Det går även bra att boka på plats i mån av tid. 

VÅRDA DITT INRE �  YTTRE
Hitta Din personliga stil som företagare

PROGRAM 1 PROGRAM 2

www.lastberget.com              www.sollansterapier.se                www.jsp.nu               www.askco.se             www.resekonferens.se

www.myaloevera.se/eqvilibrium/hem                www.simoneb.se



NATURLIGT LEDARSKAP 
Horse Assisted Education på Lidingby Gård
Välkommen till Horse Assisted Education. Horse Assisted Education är en upplevelsebaserad 
metod för att utveckla ledarskap. I situationsanpassade övningar som utförs på marken, dvs. 
det är ingen ridning, möter du dig själv, ditt ledarskap samt din förmåga att kommunicera och 
bygga team med stöd av hästen.

HUR HÅRT HÅLLER DU I TYGLARNA SOM LEDARE?

Med hjälp av hästen möter du dig själv som du är. Hästen speglar dina 
styrkor och svagheter och du får en direkt feedback som ger möjligheter 
till egna insikter. Du utvecklar dina förmågor i att skapa och leda sam-
verkande team, sätta gränser, vara tydlig i din kommunikation, hantera 
stress och konflikter.

LEDARSKAP OCH TEAMBILDNING

KONSTEN ATT SKAPA ETT FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP OCH ETT HÅLLBART 
TEAM I EN FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD.

Framtidens ledarskap ställer krav på förmåga att ständigt utveckla och 
driva förändringsprocesser, hos medarbetare såväl som i ditt företag. Ett 
framgångsrikt ledarskap kräver tid för reflektion, egen utveckling och 
lärande.

Under dagen får ni uppleva hur ni utvecklar medvetenhet om roller och 
ledarskap i dynamik med teamet, samverkande och styrande ledarskap 
i syfte att skapa ett hållbart och framgångsrikt team i en föränderlig 
omvärld.

UTBILDNINGSDAGAR

Vi skapar utbildningsdagar med stöd av Horse Assisted Education, av-
slappningsyoga, kreativitetsövningar med tillverkning av silversmycken, 
och teamarbete med tunnbrödsbakning i gammaldags vedeldad ugn. 

ALTERNATIV 1

Dagen inleds med teorier om Horse Assisted Education. Vi umgås sedan med hästen 
och praktiserar ledarskap och teambildning. Vi avslutar dagen med en samarbets-
övning, bakar tunnbröd tillsammans för att sedan njuta av att äta det varma brödet 
och diskutera våra upplevelser från dagen.

ALTERNATIV 2

Dagen inleds med teorier om Horse Assisted Education. Vi umgås sedan med hästen 
och praktiserar ledarskap och teambildning. Vi ger feedback till varandra och har 
process diskussioner om våra upplevelser. Dagen avslutas med en kreativitetsövning 
då vi gör varsitt smycke i silver.

ALTERNATIV 3

Dagen inleds med avslappningsyoga för att fokusera på här och nu och bättre inte-
ragera med hästen. Vi fortsätter med teorier om Horse Assisted Education för att um-
gås sedan med hästen och praktisera ledarskap och teambildning. Dagen avslutas 
med processdiskussioner om våra upplevelser.

KURSLEDARE

Catarina Espmark och Beth Hammarström coachar dig i att utveckla: dig själv, dina 

medarbetare, din ledningsgrupp och din organisation.

CATARINA ESPMARK är medlem av European Association for Horse Assisted Education 
(EAHAE) och har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla och implementera lednings-
system- och verksamhetsutveckling/management projekt.

BETH HAMMARSTRÖM är psykosyntesterapeut och har arbetat med grupper i ledarskap och 
grupputveckling sedan 15 år som UGL handledare.



FAKTA OCH ALLMÄN INFORMATION

BOKNING
Anna-Märta Vallin 070-206 74 50 
info@tantbergs.se

INFORMATION OM KURSER
Catarina Espmark 070-341 52 48 
espmark.innovation@espmark.eu

PRIS 
3.000.– ex moms 

En kostnad på 100:-/deltagare för material 
i smycketillverkningen tillkommer. 
Betalning vid kurstillfället. 

VÄGBESKRIVNING 
www.lidingby.nu/vagbeskrivning.html

Programmet är ett heldagsprogram med
6 timmars Horse Assisted Education och
1-2 timmar enligt alt 1, 2 eller 3.

Lidingby Gård

LIDINGBY GÅRD

Tiden står stilla, men tickar ändå på. På Lidingby Gård, 10 minuter från 
Enköping, har familjen Vallin levt och verkat i åtta generationer! 

Tiderna och den svenska bondens roll har förändrats. Visst, jorden bru-
kas fortfarande, men i dag vilar verksamheten på flera ben: bonde, bygg-
företag, bed & breakfast och bagarstugan, där de som vill får lära sig att 
baka tunnbröd på gammaldags vis i vedeldad bakugn.

Här får ni träna teambildning under tiden ni bakar bröd. I Bagarstugan 
lär ni er att göra mjukt tunnbröd. När ni anländer är degen klar och det 
sprakar inbjudande i ugnen. Anna-Märta Vallin finns, tillsammans med 
degen på plats och hjälper er att komma igång med baket. Hon berättar 
också om tunnbrödets historia, hur man började baka tunnbröd och hur 
det går till idag.

SMYCKESTILLVERKNING

Välkommen in i den gamla smedjan på Lidingby Gård. Använd verk-
tygen och forma silvertråden till ett smycke som passar just dig. Värm 
med lågan, slå med kulhammare och njut av resultatet. Då du lämnar 
Lidingby Gård har du ditt smycke i ett band om halsen. En bra påmin-
nelse om en utvecklande dag tillsammans med kollegor och ”vår” häst. 

Kan det betyda något att vara kreativ och skapa något tillsammans? Blir 

resultatet lika, om vi får samma information och samma tillgång till ma-
terial? Kreativiteten hos deltagarna skapar troligen en lika stor variation i 
smycken som det är deltagare i aktiviteten. Ta tillfället i akt att samman-
föra gruppen med ett gemensamt skapande, som ger alla ett smycke som 
ett minne av dagen på Lidingby gård. 

Agneta Södersten har sin ordinarie verksamhet i Tant Bergs Hantverkshus 
på Rådhusgatan i Enköping. 

AVSLAPPNINGSYOGA

Yoga stärker hjärta, immunförsvar och nervsystem, ökar kroppsmedve-
tenheten samt ger mental träning som gör att man blir mer fokuserad i 
arbetet och i det dagliga livet. Man får lättare att hantera stress. 

Avslappningsyoga är en avspänningsteknik med syfte att uppnå både fy-
sisk och mental balans. Det är en systematisk metod för att utveckla den 
inre uppmärksamheten. Den är sammansatt för att passa både nybörja-
ren och den mer avancerade utövaren. Yogan är en bra förberedelse inför 
utbildningen med hästarna. Ditt sinne blir mer flexibelt och du uppnår 
en djup vila i dig själv. 

Jennie Månsson är hälsopedagog, massageterapeut och träningsinstruktör 
och har sin ordinarie verksamhet på JENUIN Friskvårdscenter i centrala 
Enköping.

NATURLIGT LEDARSKAP 
Horse Assisted Education på Lidingby Gård

www.lidingby.nu              www.bethhammarstrom.webs.com              www.tantbergs.se              www.jenuin.se              www.espmark.eu             



TJEJFREDAG AV KVINNOR FÖR KVINNOR
En coachingplan för ditt liv

HÅLLBAR UTVECKLING – DET LÅNGA PERSPEKTIVET

Tjejfredagsmötena ger dig möjlighet att fördjupa dig i din relation till 
dig själv. Du  utvecklas som person och få ny energi för att nå resultat  
privat och i ditt företagande.

Här har du möjlighet att nätverka och skaffa nya kontakter med andra 
företagande kvinnor. För en hållbar utveckling av ditt företag är våra 
tjejfredagar återkommande varje månad. Med nya program och teman 
med jämna mellanrum för att du ska kunna återkomma för påfyllnad av 
nya kunskaper och energi.

Hos oss finns möjlighet att skaffa en personlig coach för att efter träffar-
na få hjälp att sätta nya mål och för en långsiktig utveckling och lärande.

Lyxa till din vistelse med att boka till skön avkopplande behandling som 
massage, ansiktskur eller healing. 

Vill du ha en förändring i livet och vill ta chansen att jobba extra med 
den mentala biten under din vistelse, boka tid för coaching-samtal eller 
kostrådgivning.   

Allt detta erbjuds i vackra historiska miljöer på Österbybruks Herrgård 
med trevligt sällskap och över vällagad mat.

Idéen bakom Tjejfredag är att du ska ha möjlighet att skapa en ny vana 
för dig själv där du tar dig själv på allvar och investerar i din kropp och 
dig själv för ökat välbefinnande och en skjuts framåt för ditt företag.

MER OM OSS I TJEJFREDAGGÄNGET

ANNELI WESTBERG KEKKONEN. AWeK- Hälsa & Utveckling erbjuder förebyggande 
friskvård och individutveckling i form av coaching, massage, föreläsningar, samt 
skräddarsydda minikurser och workshops. Jag är utbildad ICF-cert coach, stress/frisk-
vårdsterapeut, massör och arbetar med kognitiv inriktning. Viktiga nyckelord i mitt 
liv och arbete som terapeut är  medvetenhet, helhet och balans.

KATARINA PERSSON. Som friskvårdsinspiratör vill jag hjälpa dig att se en balans och hel-
het inom livets alla områden. Med föreläsningar och individuell kostcoachning vill jag 
uppmuntra till positiva cirklar och inspirera till varje individs möjligheter till ett häl-
sosammare liv med ökad livsglädje. Jag är också keramiker med egen verkstad på Stall-
backen vid Österbybruks Herrgård. Här tillverkar jag bruksgods, kakel och skulptur.

INGELA JOHANSSON. InHealth Massage och Friskvård. Intresset för friskvård och hel-
hetshälsa gjorde att jag utbildade mig i ämnet. Nu är jag Friskvårdskonsulent & 
Massör. På min fritid leder jag gympa och spinning och i gruppen Tjejfredag erbjuder 
jag aktiviteter och även massage och ansiktsbehandlingar. 

MAUD LAGER. Jag har en butik som heter Maya Rummet. Jag erbjuder andlig, medial, 
personlig utveckling. Utöver det erbjuder jag även healing, vägledning, tidigare liv, 
kanaliserade meditationer, avslappning. Jag ger vägledning hur man kan ändra sitt 
liv, sina tankar, sitt beteende och därigenom förverkliga sina drömmar och får ett liv 
i harmoni.

ANNA RASK. Jag driver Wärdshuset Gammel Tammen där tjejfredags gänget ska träf-
fas. Jag tycker att det är oerhört stimulerande att få jobba med människors möten av 
alla de slag och hoppas innerligt att kvinnor, speciellt egna företagare, ger sig själva 
resurserna att få njuta av varandras sällskap och även få stöd att styra sina liv så som 
de själva önskar tillsammans med en personlig coach. Och så lite lyx till det förstås. 

Skapa ett hälsosamt beteendemönster i livet och därmed också i ditt företag. Vi reflekterar över 
hur dina tankar, känslor och beteende leder till en förbättrad livskvalitet. Nätverksträff för kvin-
nor med inspirerande möten, må-bra aktiviteter och  föreläsningar runt aktuella ämnen. 



TJEJFREDAG AV KVINNOR FÖR KVINNOR
En coachingplan för ditt liv

FÖRSTA TILLFÄLLET 29.1 – 30.1 2010

DAG 1

15.00 ANKOMST OCH INCHECKNING

15.30 – 18.00 FÖRELÄSNING - STRATEGI FÖR ETT HÄLSOSAMMARE LIV MED 
UPPFÖLJANDE COACHING (VALBAR INRIKTNING)
Katarina Persson presenterar enkla verktyg och kunskaper för ett nyttigare liv. Vi tittar 
närmare på områdena; kost, motion och stresshantering, och hur man genom att 
skaffa sig ett överflöde på ett av dessa områden kan låta det spilla över på ett annat. 
Att leva bra är ett dagligt arbete och för att man ska få det att fungera måste det vara 
enkelt att få in det i sin vardag.

18.30 VÄLKOMSTDRINK OCH MINGEL (VI NÄTVERKAR OCH BYTER VISITKORT)

19.00 TRERÄTTERS MIDDAG
Logi i enkelrum

DAG 2

07.30 – 08.30 MORGON MEDITATION/ VISUALISERINGSÖVNING
Maud Lager leder morgonens start med ett härligt meditations pass.

09.00 – 10.00 FRUKOSTBUFFÉ

10.15 – 12.15 WORKSHOP – TANKENS KRAFT
Anneli Westberg Kekkonen pratar om hur tanken påverkar oss och våra val i livet, om hur 
tanken fungerar och vikten av medvetet tänkande. Hur vi kan använda tanken till att göra 
önskade förändringar i livet. Anneli ger tips och inspiration till bl a hur man kommer till 
insikt och hur man får balans i tanke, känsla och beteende för klokare beslut.

12.15 LUNCH
Möjlighet att boka sig för avkopplande och utvecklande aktiviteter som massagebe-
handlingar/personlig coaching /personlig vägledning/kostrådgivning och ansiktskurer 
finns fredag; 15.45–16.45, 18.00–19.00 Lördag; 8.45–, 12.00–15.00

PERSONLIG COACHING 
Genom coachingsamtal ökar du din insikt och självkännedom för att kunna förtydliga 
dina mål i livet. Genom att du lär dig att tänka i olika banor och hantera ditt sätt att 
reagera får du möjlighet att förändra saker du önskar till det bättre och som gynnar 
ditt liv och dina framsteg. Coaching lär dig att se saker flexibelt och ur olika perspektiv 
och nå resultat snabbare och enklare.
Erbjuds av Annelie Westberg Kekkonen (Icf - cert coach)

PERSONLIG VÄGLEDNING 
Andligt, medialt  hjälper jag dig att  hela dig själv, utvecklas som person och  skapa ett 
liv i harmoni. Healing är ett samlingsnamn för olika sätt att  läka. Det handlar om att 
skapa balans i kropp och själ och är ett komplement till andra behandlingar. 
Erbjuds av Maud Lager.

INDIVIDUELL KOSTRÅDGIVNING
Utifrån ditt liv och dina egna behov. Vi ser på hur dina förutsättningar och din ”kost-
historia” ser ut och lägger upp en plan för hur du ska kunna förändra och uppnå dina 
mål. Idéen är att uppmuntra till positiva cirklar och inspirera till ett hälsosammare liv 
med ökad livsglädje. Erbjuds av Katarina Persson.

MASSAGE  
Unna dig en avslappnande massage i herrgårdsmiljö. Kroppsligt och mentalt avslapp-
nande. Erbjuds av Ingela Johansson & Annelie Westberg Kekkonen

SKIN CARE ANSIKTSKUR   
Här får du njuta av en lättare behandling som snabbt fräschar upp. Rengöring av 
ansiktet och peeling, ansiktsmassage och mask. Avslutas med en skön dagkräm.   
Erbjuds av Ingela Johansson. 

Alla tillval kostar 500 kr per timme och förbokas vid anmälningstillfället.

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Tjejfredag välkomnar en fredag i månaden 
i vackra Österbybruks herrgård. 

TJEJFREDAGSTRÄFFARNA 
INKLUDERAR
• Tre föreläsningar/aktiviteter
• Välkomstdrink

• Trerättersmiddag
• Boende i enkelrum med frukostbuffé
• Lunch 

PRIS 
2.950.–

ANMÄLAN
Tel. 0295-212 00 
tjejfredag@gammeltammen.se

www.kekkonencoach.com       www.kakelkonst.se        www.osterbybruksherrgard.se       www.in-health.se      www.mayarummet.se       

Anna RaskIngela JohanssonMaud LagerAnneli Westberg Kekkonen Katarina Persson



AKTIVT HÅLLBART FÖRETAGANDE 
Kvinnors Kraft & Energi i Älvkarleby 
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 företagande kvinna 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.

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 från Villa Harmoni, hålla ett intro-
duktionspass 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 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, ba-
lanspunkt och gaspedal. Aktiv avkoppling med många möjligheter till att 
hitta nya sidor hos sig själv.

En kort avslappningsövning följs av en intressant föreläsning1, 2 eller 3 
med för dagen aktuellt ämne, se här till höger.

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!

INTRESSANT FÖRELÄSNING 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 
bl a 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.

INTRESSANT FÖRELÄSNING 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  
talar jag till mig själv? Vad händer om jag skulle lyssna och faktiskt ta mig själv  
på allvar?

INTRESSANT FÖRELÄSNING 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,  
skönare och grönare. Du får med dig lätta, roliga och billiga knep på hur naturen  
kan hjälpa dig till en mer harmonisk vardag.



AKTIVT HÅLLBART FÖRETAGANDE 
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 intressant föreläsning 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, se nedan.

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 ”AKTIVITET”: 1.295.– ex moms 

KONTAKTPERSON

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

www.asoskliniken.se                        www.turridning.nu                            www.fyrhjulingssafari.com                        www.villaharmoni.se



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 in-
troduktionspass 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 i Skogsfruns konstnärsateljé, Lisa 
är konstnär med erfarenhet av kurser i målning såväl med privatlektio-
ner som företags grupper. Ibland är det bästa du kan göra för att hitta 
lösningen på ett problem att göra något helt annat. I hennes ateljé får du 
pröva olje- eller 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 inspi-
rerande föreläsning 1 HÄRARBETE, 2 MENTAL TRÄNING eller 3 MILJÖAN-
PASSNING. Vid varje tillfälle så har vi en ny spännande föreläsare.

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.

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. 

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

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING 1 – HÄRARBETE

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 Här-
arbete 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. 

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING 2 – MENTAL TRÄNING 

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. 

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING 3 – MILJÖANPASSNING

SusAnne Maston från Finsun Inresol AB lär oss att miljöanpassa det mindre företaget. 
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! Man kan 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!

KREATIVT HÅLLBART FÖRETAGANDE 
Kvinnors Kraft & Energi i Älvkarleby 
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 företagande kvinna att under en dag fylla på med kraft och energi tillsammans med 
andra kvinnliga företagare. 



KREATIVT HÅLLBART FÖRETAGANDE 
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 Ing-
enjörer. 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, se nedan. 

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 ”KREATIVITET”: 1.295.– ex moms 

KONTAKTPERSON

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

www.cafefuriren.com    www.galleri-skogsfrun.vpsite.se    www.kvinnolin.se    www.interesting.org    www.inresol.se    www.villaharmoni.se



Östhammar

Tierp

Enköping

Älvkarleby

Bålsta

Heby

Österbybruk

Öregrund

KREATIVT/AKTIVT HÅLLBART FÖRETAGANDE

VÅRDA DITT INRE & YTTRE

TJEJFREDAG

Knivsta

Uppsala

E4

E4

290

55

E18E18

NATURLIGT LEDARSKAP

ASK & CO, ASOS KLINIKEN, AWEK HÄLSA & UTVECKLING, BETH HAMMARSTRÖM & RELATIONER, CAFÉ FURUREN, ENERGI OCH HARMONI, ENERGY & EQULIBRIUM, ESPMARK 
INNOVATION AB, FINSUN INRESOL, FYRHJULINGSSAFARI.NU, GALLERI SKOGSFRUN, IN-HEALTH MASSAGE & FRISKVÅRD, INTERESTING.ORG, JENUIN FRISKVÅRDSCENTER, 
JSP AB, KAKELKONST, KEKKONENCOACH, KVINNOLIN, LASTBERGET KONFERENS & UPPLEVELSE, LIDINGBY GÅRD, MAYA RUMMET, PVA RESEKONFERENS, SIMONE MASSAGE 
& FRISKVÅRD, SOLLANNS, TANT BERGS HANTVERKSHUS, TURRIDNING.NU, VILLA HARMONI, WÄRDSHUSET GAMMEL TAMMEN, ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD


