
»Riktigt bra var du och din presentation. Alla är jättenöjda och 
förväntansfulla inför ditt hälsoprojekt. Nästan som att vänta på 
tomten..«

»Det var mycket uppskattat av deltagarna och vi är riktigt 
nöjda! Martina från Hushållningssällskapet i Halland gjorde en 
jättefin insats med 5 i betyg rätt igenom från deltagarna. 

Martina var kunnig, utstrålande härlig energi och positiv 
attityd. Mycket bra!«

»Ville bara tacka dig för en mycket väl ordnad och 
genomtänkt aktivitet som blev uppskattat av alla. 
Det var både roligt och intressant.«

Vad tycker kunderna?

Martina Jönsson, Matkonsult

Telefon 035-465 15  
E-post martina.jonsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga

Kontakt

Hushållningssällskapet Halland
www.hushallningssallskapet.se

Hälsoprojekt 
- för ökad frisknärvaro 



Varför hälsoprojekt?
• En attraktiv arbetsgivare satsar på sina medarbetares hälsa

• Ett hälsoprojekt skapar arbetsglädje 

• Medarbetaren får kunskap om god och hälsosam mat

• Medarbetarna får redskap för hur man hanterar stress- och sömnproblem

• Medarbetarna får motivation för att göra hälsosammare val i vardagen

• Medarbetarna får inspiration till att träna regelbundet

• Medarbetarna serveras en massa tips, smakprover och recept på god mat 
och mellanmål

• Att satsa på ett hälsoprojekt innebär att man har kul tillsammans på jobbet!

För en 

FRISKARE 

arbetsplats
Olika hälsoshots (t.v.) serveras vid varje tillfälle, gjorda på säsongens råvaror med tillhörande recept

Det pratas mycket om mat, inte sant? I TV, på radion, i tidningar 
– och inte minst i lunchmatsalar och fikarum på våra arbetsplatser. 

Många är intresserade av att lära sig hur man väljer bra råvaror och lagar 
måltider som inte bara smakar bra utan också är bra för hälsan och miljön. 
Och hur får man ihop livspusslet med både jobb, laga bra mat och hinna 
träna, utan att stressa och ändå sova ordentligt på nätterna?

Vi har tipsen! Vi vill att fler lär sig mer om mat och hälsa, och vi vill stimulera 
till medvetna matval. Helt enkelt för att det är så viktigt för oss alla. 

På Hushållningssällskapet säger vi så här: bra mat ger friskare personal. 
Ju fler anställda som väljer bra mat och tänker på sin hälsa, desto bättre är 
det för företaget.

Att satsa på sina anställdas hälsa är både enkelt och uppskattat. Och 
något som både företaget och den anställda vinner på i längden!


