
Skandinaviska Ledarhögskolan och 
Buena Vida Inbjuder till bokrelease!

”OM – VÄGEN till EM guldet”.

Boken är en skildring av hur en svag början av ett fotbollslag 
vändes till en av de största bedrifterna inom svensk fotboll. Vi får följa 
med på vägen eller kanske snarare omvägen till ett EM-guld i fotboll för 
Sveriges U21-landslag år 2015. 

U21-lagets spelare kommer från många olika kulturer i den svenska 
smältdegeln. Hur de svetsats samman till Sveriges U21-lag för Sverige 
och vinner för Sverige berättar förbundskaptenen Håkan Ericson för 
bokens författare Håkan Wallenius. 

Lars-Eric Uneståhl har skrivit förord till boken och finns på plats som moderator, 
sMmband med denna lansering av boken bjuder vi in till ett release- mingel med förfriskningar och tilltugg. 

Program 
Kl.11.00 – Välkomna till vår bokrelease 
kl.11.10 – Förbundskapten Håkan Ericson talar 
kl.11.25 – Möjlighet att ställa frågor till Håkan Ericson 
Kl.12.00 – Fritt mingel samt möjlighet till dedikering av boken. 



TID: den 16 juli, klockan 11.00 med en sluttid klockan 13.00. 

PLATS: Volvo Car Showroom, Jussi Björlings allé 5, Stockholm 

Vid frågor kontakta oss på mail: event@buenavida.se eller telefon: 08-650 72 60.

Beställning av recensionsexemplar görs via info@buenavida.se 

Boken ges ut av Buena Vida, förlaget som specialiserat sig på att ge ut böcker och 
träningsprogram inom områden som personlig utveckling, mental träning, relationer och 
ledarskap. 
Den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra 
liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som 
behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser. 
Stor del av vårt material är utarbetat av Lars-Eric Uneståhl, men man hittar också andra populära
författare som t.ex. Olof Röhlander, Eva Berlander, Antoni Lacinai m.fl.  

Buena Vida betyder ”det goda livet”, vilket vi vill hjälpa människor att uppnå. 

Varmt välkomna!
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