Sista Nyhetsbrevet från oss på Awilja
Jättestort tack till er alla!
Jag vill passa på att tacka er alla mina kunder, vänner och övriga följare för 15 fantastiska år
med Awilja. Tack för alla uppdrag, all utveckling, alla fina möten och all ni fantastiska
människor som kantat min väg under dessa år.
Förändringens vindar hos Awilja och nytt företag på gång!
Detta blir sista nyhetsbrevet från Awilja och mig. Awilja får från 1 juni i år ny ägare. Ibland
behöver man stänga en dörr för att avsluta något och öppna nya dörrar. Den dörr jag främst
vill öppna är en mer hälsosam dörr för mig själv, där jag kan läkas, jobba mer lagom och
fortsatt göra det jag tycker är allra roligast. Att få glädjen att vara en del av er utveckling på
individ/grupp/organisations och företagsnivå.
Svåra beslut att lämna över ”min baby” Awilja
Att sälja Awilja har inte varit ett helt lätt beslut att komma fram till. Nu så här långt fram i
processen känns det väldigt bra att lämna över stafettpinnen till Ingrid Hildén som tar över
verksamheten rörande personlig assistans och hemservice. Redan 1 juni i år.
Nystart med nytt företag
Själv startar jag om i nytt företag; Gunilla Andersson Coach AB. Där kommer jag precis som
förut att kunna åta mig uppdrag inom coachning, handledning, konflikthantering och
teamutveckling med mera. Jag satsar även på mig själv i lite hälsoutbildningar och hoppas
jag ska kunna förmedla lite mer mjukvara av detta framåt.
Önskar er alla en underbar sommar och på återhörande i ny regi:
Ni som fortsatt vill följa mig och få information är välkomna att följa mig på hemsidan
Gunilla Andersson Coach AB, som kommer att tas fram, eller följ mig på Facebook Gunilla
Andersson Coach AB
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Vi kommer i nya företaget att som tidigare erbjuda:
En strategisk, praktisk coachning & kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom
följande områden:
* Jobb och karriärcoachning
* Teamutveckling för personalgrupper och ledningsgrupper
* Coachning i förändringsprocesser
* Konflikthantering
* Handledning enskilt eller i grupp för ledare och medarbetare
* Inspirations- och utbildningsdagar
* Rehabiliteringssamtal
* Hälsocoaching och stresshantering
* Personlig utveckling
Med vänlig hälsning Gunilla.
Månadens citat: ”Att lyssna inåt kan vara nyttigare än att lyssna utåt”
Nya kontaktuppgifter fr o m 1 juni till Gunilla:
E-post: gunilla@gunillacoach.se
Tfn: 070 – 35 16 460
Kommande webbsida: www.gunillacoach.se
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