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Feelgood tecknar avtal med Green Cargo 
 

Feelgood Svenska AB, noterat på Nasdaq OMX Nordiska Small Cap, har tecknat ett 
avtal med Green Cargo AB avseende företagshälsa.  
 
Green Cargo har valt Feelgood som hälsopartner för hela sin verksamhet om ca 2700 medarbetare. 
Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning. 
 
Feelgood erbjuder Green Cargo en enhetlig och kvalitativ företagshälsa som svarar mot Green Cargos 
resultatinriktade arbete inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Green Cargo kommer i och med 
avtalet att få en lösning med en partner för hela landet. Tillsammans ska Feelgood och Green Cargo 
aktivt samarbeta för att utveckla hälsoarbetet och tjänsternas innehåll för att på bästa sätt motsvara 
Green Cargos behov.  
 
- På Green Cargo prioriterar vi arbetet med arbetsmiljö och friskvård. Med Feelgood som 
samarbetspartner kommer vi att kunna utveckla det på ett effektivt och bra sätt. Avtalet blir grunden för 
ett mer proaktivt arbete så att friskvårdsarbetet och hälsan hos medarbetarna kan stödja vår vision om 
järnvägslogistik i världsklass, säger Peter Ryd, Arbetsmiljöchef, Green Cargo AB 
 
Feelgood ska bidra till utvecklingen av Green Cargos hälsoarbete genom att arbeta med 
Feelgoodmetoden, en affärsmodell där planering och styrning av hälsoarbetet sker utifrån tre 
perspektiv - strategi, taktik och aktivitet. 
 
- Vi är mycket glada över att Green Cargo väljer Feelgood som komplett leverantör av sin 
företagshälsovård. Tack vare förtroendet att leverera hälsovård för hela Green Cargos verksamhet har 
vi möjlighet att med proaktiv och främjande hälsovård aktivt stödja dem i deras vision, säger Per 
Sunnemark, VD på Feelgood Svenska AB.  
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Om Feelgood: 

Hälsoföretaget Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Vi erbjuder 

moderna och innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar 

på hälsa ska vara en lönsam investering genom, sänkta kostnader för ohälsa och ökad produktivitet och 

livskvalitet. Feelgood är ett rikstäckande företag med drygt 600 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 

orter över hela riket, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på 

Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. 

 

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se. 


