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HÅLLBARHETSRESA 2022 
 
Funderar du också på att göra en annorlunda hållbarhetsresa med ledningsgruppen och utvalda medarbetare? 
Allgood tar med er och ert utvalda gäng på en resa guidad av oss. Vi har stor erfarenhet av att anordna 
annorlunda konferenser och insiktsresor tillsammans med de bästa som passar er och den riktning ni vill bli 
guidad i för er bästa omställningsresa.  
Vi utgår ifrån Agenda 2030 och fokuserar på de mål som handlar om den ekologiska delen. Viktigt är också att 
börja i helheten för att förstå och greppa att alla målen bildar en helhet. Det är omöjligt att uppnå hållbarhet 
utan denna insikt och förståelse.  
 
Förutsättningar 
Vi definierar bästa förutsättningar tillsammans 
utifrån detta exempel på ett ramförslag.  
 
Ledningsgruppen (ca 10 pers) träffas 3 gånger 
lunch-till-lunch. 
Samtlig personal träffas vid två tillfällen (ca 50 
pers), halvdag och lunch. 
 

1. Slutet av augusti – Vikingavandring – 
ledningsgruppen – lunch till lunch  

2. Mitten oktober – personalgruppen halvdag, inkl lunch 
3. Början december/alternativt jan/feb– ledningsgruppen – lunch till lunch 
4. Början mars - ledningsgruppen– lunch till lunch 
5. Sammanfattning och riktning framåt - personalgruppen halvdag, inkl lunch 

 
Konferenshotell och mat ombesörjs av er. Innehåll, upplägg och struktur genomförs av Allgood. 
Genomförandet görs i Allgoods regi i samarbete & samverkan med er på bästa sätt.  
 
Ambition 
Vi genomför resan i dialog och samtal. Förståelse och känslan av vad som är viktigt på riktigt är våra guider och 
inlyssning är vår bästa vän i detta. Målbilden är att i slutet av resan ska ni ha fått kunskap, verktyg, insikter och 
mätvariabler på hur ni kan arbeta dagligen med hållbarhet i ert eget arbete. Insikterna ska delas med hela 
medarbetargänget vid de två halvdagstillfällena som genomförs så att ledarna kan integrera detta i vardagen.  
I slutet av året sammanfattas arbetet i både text och bild som manifesterar arbetet.  

 
 
 
ARVODE: 275.000 kr + moms 
Konferenshotell, mat och resor tillkommer – allt 
annat ingår om inget annat anges.  
 
 
 
 
 

 
Är en driven projektledare som brinner för hållbarhetsfrågor. Har nördat mycket på Agenda 2030 
och har ett stort kontaktnät av talare som grundare av Speaker Academy och nörd på ”budskap 
som gör skillnad”. Arbetar med & har arbetat med ett flertal talarstjärnor. Älskar TED Talks där 
talare når fram till sin publik och upplever talare flera gånger per vecka. Har erfarenhet av att 
ordna events & konferenser i många sammanhang. Nu senast kring seminarieserien A 
Sustainable Start, 17 frukostmöten varannan måndag med alla de globala målen. 


