Kockduell på Kråmö
Min enhet ansvarar för prisstatistiken inom Statistiska centralbyrån.
Vi mäter bl.a. inflationen i Sverige och statistiken har bred användning i
samhället.
Verksamheten är både stressig och påpassad och det är väsentligt att
medlemmarna i arbetsgruppen fungerar bra tillsammans.
Vi satsar därför på att utveckla våra arbetsformer på olika sätt.
En gång per år samlas hela enheten på ett internat för att koncentrerat ägna
oss åt sådana frågor.
Arbetet berikas av att vi parallellt kopplar av med samarbetsövningar i
stimulerande naturmiljöer.
För ett par år sedan hade jag min första kontakt med Hans Forsslund på Berg & Dahl
Jag hade på nätet hittat ett koncept som bl.a. innehöll en kanotorientering genom ett underbart vackert och vilt
försommarlandskap. Eftersom arrangemanget blev så lyckat var det naturligt att även i år kolla med Hans
Forsslund vad han kunde erbjuda. Jag nappade på ett förslag att fara till Kråmö i Trosa skärgård för ett
arrangemang uppbyggt kring en mycket annorlunda ”kockduell” mellan två lag i utskärgårdsmiljö.
Men hur skulle personalgrupp på 35 personer ställa sig till att sent på hösten fara ut i skärgården – och till
komfort långt ifrån vad traditionella konferensanläggningar erbjuder? En viss oro spred sig,
- men efteråt var det ingen som ville ha det ogjort.
De aktiviteter Berg & Dahl arrangerat för oss var helt enkelt jättetrevliga – och gav precis den
stimulans och energi till våra mer traditionella internatdiskussioner jag varit ute efter.
Jag tror att de enkla omständigheterna gör det lättare att se kärnan i det man samlats för att jobba med.
En positiv bieffekt var att vi fick lära känna tidigare okända talanger hos våra arbetskamrater.
Lite dramatik blev det också en sen kväll då det plötsligt blåste upp ett rejält oväder med hagel (ej sanktionerat
av SMHI!) medan flera deltagare ännu satt i bastun nere vid stranden. Ovädret tillsammans med aktiviteterna
och den härliga, vilda skärgårdsmiljön gjorde att övningen blev en ordentlig upplevelse för deltagarna.
Tack Hasse- och Berg & Dahl för ett par minnesvärda och nyttiga dagar!
Mats Haglund
Chef enheten för prisstatistik
Statistiska centralbyrån

