
 

 

Vi på Uppsala Chefsforum vill önska 
dig en riktigt fin sommar! 

 

 

 

Nya ägare nya möjligheter! 

Äntligen har vi fått möjlighet att träffas igen utan att vara rädda för att 

smitta varandra. Våra lokaler på Rundelsgränd fylls åter igen med 

aktivitet där vi möts i ledarprogram, ledningsgruppsutveckling, 

nätverksträffar och coaching med chefer som vill utvecklas i sitt 

ledarskap. Det ”nya gamla” är att vi som på många andra 

arbetsplatser möts både IRL och ibland digitalt. 

  

I början av året blev Länshälsan, som Uppsala Chefsforum tillhör, en 

del av Feelgood. För oss på UCF innebär det att vi har fått en riktigt 

stark ägare bakom oss och att vi får möjlighet att framöver även 

kunna stötta alla Feelgoods kunder med det vi är bra på; ledarskaps- 

och organisationsutveckling. 

https://lanshalsan.us7.list-manage.com/track/click?u=f16b348944e48c9f24b4aad4a&id=339c896071&e=548d651c39


 

 

För dig som redan är kund hos oss kommer vi att fortsätta oförändrat 

och finns kvar med samma verksamhet som tidigare i våra fina 

lokaler på Rundelsgränd i Uppsala. 

  

Det händer många spännande saker hos oss under hösten. 

  

I början av juni höll vi ett frukostseminarium om Vuxenutveckling 

”Vuxen men inte färdig” som blev mycket uppskattat. Du som 

missade senast har möjlighet att delta i ett digitalt seminarium den 22 

september kl 08:30, när vi kör en gång till. Anmäl dig till 

info@uppsalachefsforum.se 

  

Under våren har vi kört ledarprogrammet Klart Ledarskap för alla 

chefer och arbetsledare på Folktandvården inom Region Uppsala. 

Om du är intresserad av att genomföra detta ledarskapsprogram för 

ledarna i din organisation så hör av dig så berättar vi mer. 

Vi har även en öppen utbildning i Klart ledarskap under hösten som 

körs 13/10, 20/10, 10/11, 17/11. Om du är intresserad så anmäl dig 

gärna innan semestern. Vi har några platser kvar. 

info@uppsalachefsforum.se 

 

För fler saker som kan ge dig ett lyft i ditt fortsatta ledarskap – 

välkommen att besöka vår hemsida: 

https://www.uppsalachefsforum.se/varautvecklingsformer/ 

   

 

 

GLAD SOMMAR! 

Önskar Anna, Ingrid, Jessica och Harald  
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