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Nyhetsbrev nr 6 - augusti 2017 

Nyhetsbrev augusti 

 

Sommaren går fort 

Hoppas ni alla haft en skön sommar, med allt vad den ska innehålla för var och en av er. Så 
ni står redo att ta er an höstens utvecklingsarbeten. För även om vardagens jobb måste 
göras, så handlar mycket om det vi är på jobbet för om hur verksamheten och personalen 
ska fungera på bästa sätt. Jag har använt en del av sommaren att förkovra mig i intressanta 
böcker och ägnat mig åt aktiviteter som gjort mig gott. Så har jag passat på att anmäla mig 
till några kurser i höst också.  

 

Älskar utveckling 

I slutet av augusti har jag förmånen att få vara med och teambuilda ett gäng som startar upp 
en helt ny verksamhet. Det är en stor förmån och ska bli så spännande för en sån som mig 
som gillar utveckling och nytänkande!  

 

Utvecklingsprojekt 
I Nordmarkens Näringsliv, vår företagarförening där jag är ordförande, har vi satt igång ett 
spännande utvecklingsprojekt. Vi har haft turen att få tag på en mycket duktig processledare 
och det ska bli så spännande att se vart denna resan tillsammans med företagarna i Årjäng 
bär. 

 

Vår populära utbildning En stanna upp dag för påfyllning  
Den 25 september är vi tillbaka med vår populära utbildningsdag för stressade människor 
eller för dig som kanske inte känner dig riktigt nöjd och vill ha en förändring. En dag att tanka 
på sig själv med medvetenhet, ny energi och livsglädje. Läs gärna inbjudan till utbildningen 
på http://www.awilja.se/ 

 

Med teamutveckling eller coachning kan man komma långt 

Förändringar, utveckling, medvind eller motvind - vi har alltid utmaningar att ta tag i. Vill man 
lyckas finns det dock inga genvägar utan det handlar om ett uthålligt arbete och ett 
genomförande som präglas av att de stora övergripande målen och värdegrunden bryts ner 
till hanterbara mål och aktiviteter. En nyckel kan vara att ett par gånger per år satsa på en 
teamutvecklingsdag utanför arbetsplatsen med syfte att sätta fokus på personalens 
välbefinnande och verksamhetens uppdrag. Gunilla på Awilja hjälper er gärna och 
skräddarsyr vad just ni behöver.  

 

Glöm inte att göda det goda samarbetet och se till att du har de verktyg som behövs 

för att leda dig själv och din verksamhet framåt. 

http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/
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Ni är alltid varmt välkomna att höra av er  
E:post Gunilla @awilja.se eller tfn 070 – 35 16 460 

 

Med vänliga hälsningar Gunilla 

 

 

 

Dagens citat: Gräset är bara grönare på andra sidan om man glömmer att vattna hos sig själv. 

 

http://www.awilja.se/
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Välkommen att kontakta mig på telefon eller mail 

Gunilla Andersson 070 -35 16 460 

Email:  gunilla@awilja.se  

 

 

http://www.awilja.se/
mailto:gunilla@awilja.se

