
Kontakt och bokning
Jag tar gärna fram ett skräddarsytt upplägg för  

er grupp. Ring 0705 11 64 00 eller skicka e-post 

till info@jangas.se så berättar jag mer.  

Christer Sunesson • jangas leadership AB 
Telefon 0705 11 64 00 • info@jangas.se • www.jangas.se

Kyrkogatan 10B, 371 32 Karlskrona

 Hav & skärgård 
– teambuilding när det är som bäst
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På bara en timme tar vi oss från kajen  
i Karlskrona till yttre skärgården. Och  
redan när vi kastat loss händer det något  
– vi kopplar av och öppnar upp. 

Vi lägger till vid en ö och märker att det är lite 

enklare att tänka klart, att lägga bort roller och 

förutfattade meningar där ute. Saker är som de är. 

Och så är skärgården en unik och fantastisk miljö 

att umgås, äta gott och trivas i.

Så mycket mer av det nyttiga fastnar när det är 

njutbart att ta in och det roliga får en extra  

dimension när vi förstår att det utvecklar oss. 

Jangas skärgårdsaktiviteter ger er chansen att 

”bocka av” två punkter på samma gång: utveck-

ling av gruppen och trevlig gemensam aktivitet. 

Teambuilding-paket
All inclusive

Pris per person, ex moms
Prisexempel 10 personer.

Vi samarbetar med Karlskrona Sjötaxi.

Allt detta ingår:

• Inspirerande och utvecklande teambuilding-aktiviteter

• Båtfärden ut i skärgården (med Karlskrona Sjötaxi)

• En fantastisk naturupplevelse

• Välsmakande skärgårdsmat med passande dryck

• Övernattning (gäller lunch-lunch och 2-dagars).

Jangas är en plats på en ö längst ut i Blekinges 

östra skärgård. Där ute, eller faktiskt redan på vä-

gen dit, känner jag mig som mest avslappnad och 

mottaglig för nya insikter. I mina ögon ger jangas 

de bästa förutsättningarna för nytänkande och 

utveckling. Därför är det namnet på mitt företag. 

Jangas leadership ger företag och organisa-

tioner modet att våga tänka enkelt och vidga 

vyerna på land och till havs. Jag har 15 års erfa-

renhet som chef och ledare i näringslivet och har 

dessförinnan arbetat till sjöss som 

gast, matros och Marin- 

officer. Mina insikter 

använder jag för att 

hjälpa er att skala  

bort de där lagren  

av störningar och  

oväsentligheter som  

är i vägen för blomst-

rande individer, maka-

lösa grupp-prestationer 

och rekordresultat. 

Öppet hav,  öppet sinne

Två i en 
– förena nytta med nöje 

1-dagars Kl 08.00 - 17.00 1800 kr

Dag och kväll Kl 08.00 - 23.00 2600 kr

Lunch-lunch Kl 12.00 - 12.00 2900 kr

2-dagars  Kl 08.00 (dag 1) - 17.00 (dag 2) 3500 kr

  

Sightseeing –Taxi – Assistans
www.karlskronasjotaxi.se

Vi tar er på en rundtur i skärgården eller som taxi 
till en ö eller en restaurang. Ni kan också åka med 
oss till Sveriges sydostligaste ö-grupp Utklippan.

                                     Välkomna ombord!

Besök Karlskronas  
skärgård med oss!
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Christer Sunesson,
VD jangas leadership


