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Vem vill inte ha utveckling och goda möten mellan människor? 
Det är min sanna övertygelse att det är en längtan både hos 
ledare och medarbetare att bland vardagens slit få uppleva 
stunder av kreativa och livgivande upplevelser.  
 
Ny roll 
 
Själv har jag gått in i en ny roll som ordförande för Nordmarkens Näringslivs 
företagarförening här i Årjäng. Spännande och skrämmande, föreningen och dess 
styrelse har högt ställda ambitioner vart man vill komma för att utveckla 
företagandet i vår kommun. Det gör att jag själv får tänka igenom hur viktiga dessa 
möten blir för oss, så att inte jag blir en stoppkloss! Som ledningsteam måste vi 
som vilket annat ledningsteam som helst hålla i trådarna och ansvara för att föra 
processer framåt och att använda vår mötestid på ett produktivt sätt som leder till 
resultat och vidare åtgärder. Lite darrig inför uppgiften, men hoppas på goda 
möten med alla dessa kreativa företagare. 
 
Kanske dags att boka inspirerande teamutveckling innan sommaren för dig 
och dina medarbetare? 
 
Hela idén med team är att man tillsammans ska göra någonting som var och en 
inte klarar göra på egen hand. Därför tror jag det är viktigt att få till nya sätt att 
tillföra energi på, och att komma i kontakt med de krafter som finns inom 
arbetslaget/teamet. Ett sätt är definitivt att satsa en hel eller halvdag på 
teamutveckling utanför arbetsplatsen. Lite ”lära känna varandra”- aktiviteter, mål 
och önskningar. Sådant lägger grunden till ett gott samarbete när vi är i 
vardagsgörat och ger en signal om att vi är viktiga som team/grupp. 
 



 

 

Med coaching processer kan man komma långt 
 
Ibland får jag nypa mig i armen. Är det sant att vi på Awilja får dessa uppdrag? 
Coaching av ledningsgrupper, ledare och medarbetare. Allt är lika spännande och 
när vi ser att frågorna landar rätt och svaren finns inom varje individ/team, då har vi 
fått den bästa belöning vi kan få. Våra coachande och lösningsfokuserade 
frågeställningar är om jag får säga det själv, suveräna verktyg. Med all erfarenhet 
därtill, så får vi oftast väldigt positiv respons även om det är i svåra situationer. 
Enskilt kan det handla om allt ifrån rehabiliteringsinsatser, uppsägningar, 
förebyggande av ohälsa, samt olika handledningsuppdrag. Genom att använda ett 
professionellt stöd kan en svår situation såväl enskilt som i grupp ofta vändas till 
en väg mot utveckling och nya möjligheter för den/de som är i någon form av 
förändringsprocess. Mer finns att läsa på vår hemsidawww.awilja.se.  
 
  

 

Glöm inte bort den viktigaste personen i ditt 
liv.   
 
Nyckeln till framgångsrikt ledarskap är att 
framgångsrikt leda sig själv för att kunna leda 
andra. 
Välkommen att höra av dig  
 
E:post Gunilla @awilja.se eller tfn 070 – 35 16 460 
 
Med vänliga hälsningar Gunilla 

Dagens tips! 
  
Satsa på din personal 
och gör något litet extra 
för dem.  

 
 

 

Vill du veta mer om vad du kan göra 
för dig själv och din personal? 
 
Kontakta mig gärna 
Gunilla Andersson 
070 -35 16 460 
gunilla@awilja.se 

 

 

Plantera så många "blommor" att inget ogräs kan växa 
 

   


