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Nyhetsbrev nr 2 - 2017 

Vem vill inte ha utveckling i verksamheterna 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. 

 

Strategiutveckling mot Sveriges bästa småföretagarkommun! 
Jag måste bara få berätta om vilken kraft det kan ge att åka bort med sitt arbetslag. Mitt gäng som 
jag varit på Dömle Herrgård med nu i februari är styrelsen för Nordmarkens Näringsliv, där jag är 
ordförande. Våra styrelsemöten är så fullbokade med ärenden som ska avhandlas så vi hinner aldrig 
jobba med våra inre processer och utvecklingsstrategier.  Men jisses vilket målfokus och verkstad vår 
lunch till lunchmöte blev. Jag tror vi alla blev imponerade av vad vi lyckades åstadkomma, och så 
roligt vi hade dessutom, skrattmusklerna fick verkligen sitt. Att få förtroendet att  leda denna process 
och dessutom vistas i en fin miljö var ett extra plus. Nu har vi stuckit ut hakan med visionen om att bli 
Sveriges bästa småföretagarkommun. Vi har gjort swotanalys, satt femårsmål, årsmål, delmål och 
aktiviteter, samt fördelat arbetsuppgifter, allt med siktet på vår vision. Detta skulle vi aldrig kunnat 
åstadkomma om vi inte tagit oss tiden att resa bort tillsammans.  Har ni råd att inte ta er tid? 

 

Det kanske är dags att boka inspirerande teamutveckling innan sommaren för din ledningsgrupp 
eller dig och dina medarbetare? 
Hela idén med team är att man tillsammans ska göra någonting som var och en inte klarar att 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 styrelsen – ledningsgruppen – arbetslaget - teamet.  
Ett sätt är definitivt att satsa en hel dag, halvdagar eller dagar med övernattning utanför 
arbetsplatsen. Målfokus mot framtiden eller 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 grupp. Awilja har även samarbete med andra för att kunna sy ihop det ni vill 
ha. Så hör gärna av er för ett förutsättningslöst samtal! 

 

Du som ledare har väl inte glömt att anmäla dig till den nya omgången av Awiljas omtyckta 

praktiska ledarutbildning Optimalt ledarskap. Start den 29 mars. Höstens gäng gav oss full pott, 10 

av 10 möjliga på utbildningen. Välkommen med din ansökan du med. Läs mer här 

 

Exempel på vad vi i övrigt kan hjälpa till med 
-  Få bättre balans mellan arbete och fritid 
-  Ibland sitter man fast, vi kan hjälpa till att se nya vägar 
-  Vara ett coachande stöd i rehabprocesser och karriärbyten 
-  Utbilda, coacha och teama ledare och medarbetare 

 

http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/uploads/Ledarutbildning%20Optimalt%20ledarskap%20v%C3%A5ren%202017.pdf
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Glöm inte bort den viktigaste personen i ditt liv.  Nyckeln till framgångsrikt ledarskap är att 

framgångsrikt leda sig själv för att kunna leda andra. 

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  

Dagens citat så här när det går mot våren:  

 

Plantera så många blommor att inget ogräs kan växa 

 

 

 

http://www.awilja.se/
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