
Kontakta oss 

Hans & Agneta Palmberg, S/Y LAYA 

Tel: 073-5863997/073-6821378 (från maj) 

Mail: futurewinds@hotmail.com 

Hemsida: www.futurewinds.se 

Hemma i Sverige från maj 2017 och 
tillgängliga för uppdrag. 

Innehar F-Skattesedel 

 

Att sätta ett Mål är av oerhörd vikt för att komma 
framåt, och tar ett projekt längre än ni tror...  

Hans & Agneta har egna värderingar på 
målsättning som de vet är tänkvärda. 
Föreläsningen går in på vad man skall tänka på vid 
ett målsättande för att utnyttja kraften i målet 
som kan ta ett projekt så mycket längre.  

De pratar även om den destruktiva kraften som 
uppstår genom att inte ha ett tydligt mål. 

Föreläsningen innehåller även sköna bilder, video, 
dramatik och de berättar hur det känns att korsa 
en ocean... 

Passar för Ert företag/skola, eller ALLA som har 
nytta av målinspiration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hur kan ett MÅL ta Er längre 
än Ni tror var möjligt? 

Hans & Agneta Palmberg har verkligen gjort det 

"omöjliga". De satte ett mål som drev dem framåt 

och tog dem ut på världshaven. Under tiden 

upptäckte de styrkan i att sätta mål. Erfarenheten 

att sätta mål delar de med sig, inlindat i deras 

äventyr. Lyssna på deras inspirerande föreläsning 

som väcker tankar som alla har nytta av, och tar 

er med ut på en seglats på världshaven. 

mailto:futurewinds@hotmail.com
http://www.futurewinds.se/


Vi har nu beslutat att avbryta vår seglats! Vi har haft en fantastisk resa både före och under vår 

resa. Men ibland får man göra omprioriteringar och se andra möjligheter! Vi är nöjda med vad vi 

gjort, sett och upplevt och har mycket spännande att förmedla.   Läs mer på: www.futurewinds.se 

Segla Jorden runt – Så föddes idén... 
 
Vatten och resor har varit centrala delar i våra intressen. Därför var det inte konstigt att vi under en ljummen 
sommarkväll på vår altan år 2001 befäste drömmen... Vi hade nog på var sitt håll funderat på resor, äventyr & 
långsegling. Men detta hade inte framkommit så konkret förrän 
just denna ljuvliga sommarkväll! 
Väldigt snabbt hade vi som den naturligaste sak i världen kommit 
överens om vår framtid. Vi fattade beslutet att sommaren 2013 
skall vi ge oss av och segla jorden runt. Även exakt datum och 
klockslag bestämdes!  
Detta kan väl ses som ett konstigt beslut: Småbarnsföräldrar med 
dålig ekonomi och ingen egen båt, beslutar sig för att segla jorden 
runt! Hinder är till för att övervinnas och ALLT går om man bara vill 
och har ett MÅL! 
Vi kastade loss från Jönköpings hamn lördagen 15 juni kl. 13.00 på 
utsatt tid som bestämdes över 10 år innan! 
  
 
 
 

Föreläsningarna... 
Vi är vana föreläsare genom våra tidigare yrken. Började 
föreläsa om vårat mål och äventyr redan innan avseglingen. 
När vi var hemma under hösten 2014 och sommaren 2016 blev 
vi flitigt anlitade av företag, skolor och föreningar då vi delade 
med sig av våra erfarenheter. 
Föreläsningen är ca 1 tim allt beroende på kundens önskemål 
och vi stannar gärna efteråt för att svara på frågor. 
Föreläsningen finns i flera alternativ: MÅL och målinriktning 
kombinerat med rese/äventyr/segling, passar framförallt 
företag men anpassas även till skolor o föreningar. Självklart 

finns ett rent rese/seglings föredrag som passar allmänheten. Detta kan även anpassas till de som är mer 
seglingsintresserade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Palmberg, 57 år 

Jobbat inom restaurangbranschen 

hela sitt liv. I ungdomen kock och 

sedan säljare för olika leverantörer 

till restaurangmarknaden. 

Fritidsintressen är sportdykning, 

foto, och amatörteater. 

Agneta Palmberg,  60 år 

Arbetat inom sjukvården som 

operationssköterska och 

narkossköterska. De senaste 16 åren 

som narkossjuksköterska inom 

ambulanssjukvården, samt HLR-

instruktör inom räddningstjänsten. 

Fritidsintressen är musik, träning, 

äventyr och dykning. 

S/Y LAYA, 42 år 

Ketch 51 fot. Morgan Out Island 511.  Byggd i 

USA av Morgan Yacht Corporation. Byggår 

1975 

Är en verklig "live aboard" båt med 3 st 

dubbelhytter samt salong med stor volym 

där det finns plats för samkväm. 

Långkölat skrov med litet djupgående 1,7 m. 

Utrustad med sänkköl på 1,5 m för bättre 

kryssegenskaper 
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