
FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE 
I HÄRLIG MILJÖ

Är ni ett av de många företag och organisationer 
som ser värdet och vinsten av att arbeta 

stressförebyggande, som vill göra mer för att skapa 
en god arbetsmiljö och främja välmående, men vet 

inte riktigt hur ni kan nå dit? 

Då är ni välkomna ut till oss i Vinnalt!

Vi erbjuder en utvecklande och avkopplande 
kompetensutvecklingsdag i fantastisk miljö 

med fokus på hälsa, gemenskap och enkla men 
fungerande strategier.

Vad kan förebyggande hälsoarbete leda till?

Lägre sjukfrånvaro och 
färre långtidssjukskrivningar 

Bättre arbetsklimat och därmed 
en ökad känsla av trivsel på arbetsplatsen

Ökad arbetsprestation för 
både individen och laget

Minskad personalomsättning

Vi som arbetar i Vinnalt är;
Caroline Svensson – Stresspedagog med kbt-inriktning. Driver 

företaget Hållbar hälsa Stresshantering. Har personlig 
erfarenhet av utmattningssyndrom. 

Michael Persson – 30 års erfarenhet av ledarskap från 
Försvarsmakten. Driver nu företaget Vinnaltevent 

sedan ca 10 år tillbaka.
Joachim Persson – F.d. teamledare. Driver nu företaget 

Vinnaltevent sedan ca 10 år tillbaka.

Adress:
Vinnalt 447 Telnr: Caroline 070 318 60 51
313 97 Simlångsdalen Joachim 070 947 16 86
E-post: info@vinnalt.se Hemsida: www.vinnalt.se

I bland kan ett myrsteg i rätt riktning

bli det största steget i ditt liv!

http://www.vinnalt.se/


En medarbetare som lider av långvarig stress, 
presterar i snitt 38% sämre än en 

medarbetare som inte gör det. 

Det innebär ca 15 timmar förlorad tid i veckan 
enligt Arbetsmiljöverket. 

Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med 
utmattningssymtom sexdubblats. 

Forskning visar att vistelse i naturen bidrar till 
bl.a. minskad stress, ökad kreativitet och 
positivitet, ökad koncentrationsförmåga, 

minskad smärta och aggressivitet 
samt sänkning av puls och blodtryck.

(källa: avhandlingen ”Skog för vila – återhämtning vid 
utmattningssyndrom”)

FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE 
I HÄRLIG MILJÖ

Under några sköna timmar får ni, i en blandning 
av teori, praktiska övningar och givande 

diskussioner, andas frisk skogsluft, lyssna på 
fåglarnas sång och njuta av naturens lugnande 

inverkan. 

Ni får reflekterande övningar som ökar 
medvetenheten om det egna välbefinnandet samt 
tips och råd på strategier som kan bidra till att 

minska både den arbetsrelaterade- och den 
personliga stressen.

Vi erbjuder en sällsynt kombination av 
förebyggande hälsoarbete och samtidigt för många, 

välbehövlig rekreation. 

Varmt välkomna till oss!

Vid fint väder är vi ute i den vackra naturen, 
vid sämre väder sitter vi i grillkåtan, i ladan

eller i värmestugan. 


