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K L I N I K E N & L I B R A R E

RES MED OSS TILL MALLORCA I MAJ 2017

Hållbara ledare, medarbetare & individer – bättre resultat

För dig som ledare eller för dig
som individ som känner att du
behöver kunna leda dig själv
bättre för att leda andra och på
ett mer effektivt sätt minska
stress, öka fokus, öka
motivationen i livet, privat och
professionellt. För bättre
prestation på alla plan!
I ett samhälle som snurrar allt
snabbare, där fler och fler
upplever stress på arbetet och
privat ger vi dig verktyg, både
mentala & kroppsliga, för att
hantera detta.
Du får fantastiska ”verktyg” att
leda dig själv och andra på ett
effektivt sätt, minska stress, öka
fokus hos dig själv, men också
för att använda med dina
medarbetare.

Bättre ledarskap, minskad stress –
ökad Glädje, Fokus, Motivation och
Prestation

Innehåll i korthet:
•

För dig som ledare och medarbetare – Nya föreskrifter
som påverkar alla arbetsplatser (AFS 2015:4) om
Organisatorisk och psykosocialarbetsmiljö – Vad
gäller?

•

Hantera kroppslig & mental stress – förstå orsaker, hur
det påverkar oss i vardagen och hur vi kan hantera det
hos oss själva och andra.

•

Ökad medvetenhet för ökat fokus – verktyg för både
sinnet och kroppen

Dina dagar – ett smakprov:
Sinnet

Workshops

Aktiviteter

Dagligen
Övningar (bl a
meditation) bidrar
till bl a ökad
medvetenhet i
handlingar & beslut,
ökat fokus och
minskad stress

Dagligen
Workshop på olika
teman för kropp &
sinne, både
teoretiska &
upplevelsebaserade
inslag, se fördjupat
schema

Dagligen
Olika fysiska
aktiviteter för
medvetenhet om
kroppen (bl a
mindful yoga)
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Inre ledarskap…
…ger tydlighet i att leda dig själv & andra på ett
sätt som bidrar till mindre stress. En vecka som
fokuserar på helheten för att skapa effektivitet
för dig personligen och samtidigt gynnar dig i
arbetet.

Workshop - Arbetsmiljö
Vi kommer att prata om de nya reglerna, i korthet,
vad de innebär, vad du måste göra som ledare och
vilket ansvar som vilar på dig som medarbetare. Vi
berör också vad du kan göra i din verksamhet för att
göra detta möjligt.

Workshops – kroppen & sinnet
Ökad närvaro & fokus i ditt liv, minskad stress
genom större medvetenhet om tankar, känslor,
sinnesförnimmelser. Du får även insikt i hur kroppen
reagerar vid stress och hur du på olika sätt kan stärka
den fysiska kroppen med kost, näring & örter.
Vi berör detta dagligen på olika sätt och ger Dig olika
verktyg att använda i din vardag.

Aktivitet – Yoga mm
Vi gör olika aktiviteter såsom mindful yoga, mindful
walking, cykling för att skapa medvetenhet om vad som
händer i vår kropp när vi stressar och hur det påverkar
hur vi förhåller oss till oss själva och andra. Hur detta
påverkar oss att leda andra på ett effektivt sätt eller att
inte göra det.

Vision
Hur vill jag leva? Vem vill jag vara som ledare
och person i en vardag där olika faktorer pressar
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Mallorca är resmålet
•

Krav? Utbildningen uppfyller
Skattemyndighetens krav på utbildning
för att vara avdragsgill.

•

När? 8 Maj – 13 Maj. Start den 8 maj kl.
17.30 och avslutas 13 maj kl. 21.00.
Hemresa 14 maj.

•

Vart? Mallorca – Ca´n Pastilla (Cala
Estancia) på Nautic Hotell.

•

Boka tidigt rabatt? Om du bokar innan
1 oktober får du 2 000 kr i rabatt.

•

Pris? 11 000 kr (del i dubbelrum) eller

•

12 000 kr (enkelrum) – Boka nu och
betala en anmälningsavgift om 3 000 kr,
den avgår om du avbokar senare än 15
oktober. Slutbetalning senast 1 mars.

•

Betalning? Anmälningsavgift kan du
swisha till 1232875888 alternativt betala
på Bg: 754-8134 (båda Librare AB),
märk med ditt namn. Slutbetalning
kommer på faktura.

•

Flyg ingår inte i priset och bokas själv.
För tips om flyg läs under Mer
”matnyttigt.

•

Frukost och middag ingår samt hyra av
utrustning såsom cykel en dag.

•

Tillkommer – transfer till och från
flygplats, måltider (lunch) och om man
väljer att äta middag utanför hotellet.

•

Ta med yogamatta och meditations
”puff”. Om det inte går – meddela oss i
god tid.

Har du frågor?
Varmt välkommen att höra av dig till:
• Ulrika Pohjanen,
ulrika.pohjanen@librare.se,
mobil: 0706-842289 eller
• Regina Ryderberg,
regina.ryderberg@telia.com,
mobil: 070-7647043
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Hotell Nautico
Ett modernt fyrstjärnigt hotell beläget nära
havet (150 m). Hotellet har totalrenoverats
under 2008 i minimalistisk stil. Det finns 140
rum på 5 våningar med hiss, flera
konferensrum, en bufférestaurang och à la carterestaurang samt bar.
Hotellet är beläget strax öster om Palma stad
(ca 8 km) och nära flygplatsen (ca 2 km
fågelvägen och 5 km bilvägen) i orten Ca´n
Pastilla.
Hotellet ligger ett stenkast från en finkorning
sandstrand och Club Nautic Ca´n Pastilla
(båtklubben) i lilla hamnen som nära granne.
Orten Ca´n Pastilla erbjuder flera restauranger,
barer och affärer samt strandpromenad.

Finns:
• Spa och fitnessgym
•

Utomhuspool på takterass med poolbar

•

Chill-out terrass anpassad för
funktionshindrade

•

Bagageförvaring

•

Luftkonditionering

•

Rumservice

•

Wi-fi

•

Tvättmöjligheter

•

Cykelgarage

Adress:
Carrer Virgili 24, 07610 Ca´n Pastilla
Tel (34) 971 260 162
Webb sida:
www.nautichotel.eu
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Mer ”matnyttigt”

strandklubb som tillhör designhotellet Puro i
Palma.

Hela vägen från Hotell Nautico till Palma finns
fantastiskt handikappvänliga cykel -och
promenadvägar.

Från flygplatsen till hotellet
Du kan lätt ta dig med taxi, kostar ca 20 euro
och tar ca 10 min. Vill du hellre åka buss går
det fint. Buss nr 21 som går mot Arenal. Stig
av vid Hotel Linda och promenera sedan ca 5
min till Hotel Nautic. Bussarna avgår var 30e
minut och tar ca 20 min. Kostnad 2 euro.

I den vidsträckta Palmabukten kring Mallorcas
huvudstad ligger stränder och resmål tätt. I Ca'n
Pastilla bor du i en mysig miljö med badstrand
och den livliga storstaden Palma mindre än en
halvtimme bort.
Ca'n Pastilla har en egen strand, men ligger
också direkt intill grannresmålet Playa de
Palma, vars strand hör till öns längsta och
finaste, hela 5 km lång! . Playa de Palma är
mest känt för turistorten Arenal som ligger öster
om Ca´n Pastilla.

Att ta sig till Palma de Mallorca - PMI
Det finns flera flygbolag som flyger till
Mallorca. En del direktflyg, andra med
mellanlandning. Du kan enkelt via
www.momondo.se hitta flera bolag och
jämföra priser. Ett hyggligt pris för flyg, tur
och retur kostar runt 2000 kr.

Arenal och Ca´n Pastilla
Hela vägen längs Playa de Palma har
välordnade internationella turistorter som
Arenal och Ca´n Pastilla vuxit upp. Det var här
i pinjelundarna ovanför stranden som många
mallorkiner tidigare byggde sina sommarhus,
och det dröjde inte länge förrän även de
utländska semesterfirarna började strömma till.
Byn Ca´n Pastilla har bäst lyckats behålla sin
genuina atmosfär och är den mest "spanska" av de
två badorterna för en fin semester.

Några axplock på bolag som flyger på PMI är
Norwegian, SAS, Air Berlin, Vueling,
IBERIA, Lufthansa.

Närmare Palma
Väster om Ca´n Pastilla finner du Palma stad
som erbjuder bra shopping, katedralen,
restauranger mm. Du kan enkelt åka buss eller
cykla längs havet. På cykelvägen kommer du att
cykla genom flera olika ”Calas” =
småbukter/stränder, exempel Cala Estancia,
Cala Pudent och Cala Gamba. Här hittar du
exempelvis trendiga Puro Beach – en
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Är du redo?
ANMÄLAN TILL:
Ulrika Pohjanen på ulrika.pohjanen@librare.se eller ring
0706-842289
ELLER
Regina Ryderberg på regina.ryderberg@telia.com eller ring
070-7647043

Tjingeling!

Kontaktpersoner
Regina Ryderberg för Regina Kliniken
www.reginakliniken.com
Ulrika Pohjanen för Librare AB
www.librare.se

