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Plan för 2018

denna gång!
Tillsammans med KAF gör vi Sveriges kommuner roligare och hälsosammare.
KAF konferens i Vänersborg 2017 visade vägen in i framtiden, att 
tillsammans är vi som starkast.
 
KAF styrelsen önskar er alla kommunala personalföreningar ett riktigt fint 2018
Per-Anders Löthman
Ordförande i KAF 

Golf:
17 och 18 augusti i 
Finspångs kommun och Finspångs 
Golfklubb.
 

Bowling:
19 maj i Skellefteå 
se inbjudan i detta nummer

Innebandy: 
Plats Sigtuna, tidpunkt ännu ej bestämd

 

Årets konferens i Varberg
27-28 september.
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Den 28 – 29 september arrangerades Årets kon-
ferens i Vänersborg. Detta var andra gången 
som Personalklubben i Vänersborg stod som 

värd för konferensen. Solen mötte konferensdeltagar-
na i den friska höstluften som svepte in från Vänern. 

Konferensen var förlagd till Folket hus i Vänersborg 
och dess pampiga lokaler. Efter det traditionella in-
skrivningsminglet med kaffe och smörgås begav vi oss 
upp till teatern där Anna Johannesson, personalchef 
för Vänersborgs kommun, välkomnade alla deltagare. 
Därefter tog Stefan Leijon över och berättade med 
stor passion om vikten av evenemang för att få en 
levande stad och centrum. 

När lunchen serverades i Folkets hus festsal, stod 
Bo Knutsson från Antikrundan redo för att ta emot 
konferensens gäster. Bo hade med sig föremål som 
sammanlagt var värda runt 600 000:- och gästernas 
roll var att efter en kort beskrivning av varje föremål 
uppskatta respektive föremåls värde. När lunchen 
avslutades och Bo Knutsson hade packat ner den sista 
vasen, stod det erfarenhetsutbyte på programmet. 

Årets erfarenhetsutbyte gick ut på att öka samver-
kan mellan KAF´s medlemsföreningar.  Förutsättning-
arna för medlemsföreningarna skiljer sig i relativt stor 
grad utifrån såväl geografiskt läge till vilka resurser 
kommunen kan garantera. Konklusionen av erfaren-

Årets Konferens 2017 i Vänersborg

Bo Knutsson
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lyftes var att dela upp Sverige i regioner, för att på det 
sättet få till ett bredare samarbete ur ett geografiskt 
perspektiv. 

Efter många konstruktiva idéer och förslag var det 
åter dags att bege sig in till teatern för att ta del av 
föreställningen Grottmannen med Robert Samuels-
son. Roberts träffsäkra leverans av vad som är typiskt 
manligt och kvinnligt och hur vi kan mötas i det, blev 
i utvärderingen en av konferensens höjdpunkter. När 
skratten klingat ut och alla deltagarna hade tagit sig 
till Quality hotell, där banketten och utmärkelsen av 
Årets fritidsförening skulle delas ut, var det ett förvän-
tansfullt sällskap som slog sig ner till bords för att ta 
del av en 3-rätters middag. 

Till tonerna av låten ”Somewhere there’s a so-
meone” äntrade vår ordförande Per-Anders Löthman 
scenen för att förkunna utmärkelsen Årets Fritidsför-
ening. 

Spänningen gick att ta på när motiveringen lästes 
upp och jubel bröt ut när det stod klart att det är Var-
berg som är Årets fritidsförening 2017. Efter desserten 
äntrade kvällens underhållning, Miss Molly, scenen för 
att höja temperaturen ytterligare ett par snäpp. Tina 
Turner blandades med såväl Abba som discolåtar från 
70-talet, och dansgolvet fylldes snabbt. 

Fredagen startades med en guidad busstur i 
det vackra höstvädret. Thomas Fridén och Stefan 
Leijon tog med stor vana hand om varsin buss och 
berättade om staden och dess historia. Bussturen 
avslutades framför kyrkan i centrala Vänersborg. 
Konferensdeltagarna välkomnades tillbaka in i Fol-
kets hus för att redovisa erfarenhetsutbytet. Den 
lucka i programmet som uppstod då Peter Ojala 
uteblev, utnyttjades av konferensdeltagarna på olika 
sätt. Några valde en promenad längs Vänerns strand 
i den vackra Skräckleparken. Andra valde att stanna 
i Folkets hus lokaler och utveckla nätverkandet till-
sammans med andra konferensdeltagare. 

hetsutbytet var att många ser en ökad samverkan 
som något positivt där det finns möjlighet till det.  

Vinsterna av detta skulle i så fall vara bland annat ett 
bredare utbud för medlemmarna. 

Lösningarna som presenterades var bland annat 
ett forum eller ett annonstorg på KAF´s hemsida. 
Där skulle medlemsföreningarna ha möjligheten att 
överlåta platser på olika aktiviteter som t.ex. resor 
genom andra medlemsföreningar för att slippa att 
avboka platser. Där skulle vi även kunna delge varan-
dra om tips och idéer på aktiviteter som vi genomfört 
och som fungerat bra. KAF-hemsidan behöver vara 
levande med snabb publicering av nyheter, bilder 
och redovisningar från olika evenemang, vilket alla 
behöver vara med och bidra till. Ytterligare en idé som 
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De som hade valt att stanna kvar bjöds plötsligt på 
ett spontant extranummer av Johan Östling och Björn 
A Ling innan lunchen.  

Konferensens sista programpunkt var just Björn A 
Ling och Johan Östling med en lite förkortad variant 
av deras föreställning ”Din J*vla Fegis”. En föreställ-
ning som innehöll mycket humor, men också en hel 
del allvar. 

Personalklubben i Vänersborg vill tillsammans med 
KAF´s styrelse tacka alla gäster och deltagare under 
konferensen för att ni bidrog till att göra konferensen 
så lyckad! Vi hoppas på ett kärt återseende 2018 i 
Varberg!

 

KAF:s styrelse som 
samlades på konfe-
rensen passade på 
att ha styrelsemöte 
dagen innan. Här i 
parken utanför Kul-
turhuset.

Björn A Ling och Johan Östling

Carl Ceder med styrelsen
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Sverige är ett långt land och KAF finns överallt i 
våra kommuner. Därför är det att rekommendera 
att höra av sig hur grannkommunens personal-

förening har det, kanske kan ni samarbeta i vissa 
gemensamma aktiviteter.

Att bygga nätverk i sin egen region, kan vara fram-
tiden för just din personalklubb.

 
Här i södra Sverige har man under flera år haft ge-

mensamma nätverksträffar med personalklubbar från 
Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hässleholm, Kristian-
stad, Torsås och Kalmar. Säkert har jag missat någon 
kommun, men många har de varit som sammanstrålat 
i personklubbs ärenden. 

Från början var nog nätverksträffarna här i södra 
Sverige ett litet KAF konferens i miniatyr. Upplagt 
under två dagar med diskussioner, brainstorming och 
trevlig samvaro mot aftonen. Två dagar behöver man 
ju inte göra idag, det kan räcka med en heldag. Det 
viktigaste är ju att man träffas och spånar idéer och 
inspireras av varandra.

 
I november 2017, uppbackade av KAF konferensen 

i Vänersborg 2017 kom vi överens om att träffas i 
Hässleholm. Initiativet kom från personalklubben i 
Höganäs och Växjö kommuns personalklubb Dakapo 
var med för första gången.

Vi diskuterade om hur man kan samarbete i framti-
den. Här fanns tips om att skicka förslag till varandra, 
bygga upp en e-postkontakt mellan föreningarna. Fylla 
platser om det fanns något erbjudande i grannkom-
munens erbjudande. Ta kontakt med fem grannkom-
muner och höra var det arbetar med och om de har 
en personalklubb. Komma med förslag på aktiviteter 
som man kan göra tillsammans i framtiden. Arrangera 
mini-RM på regional nivå i golf, hälsohelger med flera 
aktiviteter som vollyboll, boule mm. Samarbete när en 
föreläsning sker i regionen och förlägga föreläsningen 
till två eller flera kommuner för att pressa priset på 

föreläsaren. Att mötas snart igen i nätverket och följa 
upp våra intentioner till ett bättre samarbete i regio-
nen in i framtiden.

 
I Växjö samarbetar personalklubben Dakapo sedan 

2009 med hälsoaktörer som Korpen, Landstinget och 
andra företag och tar hit en gång om året en popu-
lär föreläsare. Först ut var Blossom Tainton, sedan 
Babben Larsson, Olof Röhlander, Kjell Enhager, Pia 
Sundhagen, Petter, Louise Hoffsten, Martin Lidberg, 
Maria Lundqvist och Klas Hallberg. Alla står för hälsa, 
skratt och kunskap. Viktiga ingredienser i det vardag-
liga arbetet och är utvecklande. Det gemensamma 
föreläsarna står för, är att de är mycket populära och 
dyra. Det som är positivt är att om man samarbetar 
kommer kostnaderna ner för den enskilda personal-
klubben. Ännu ett bra sätt att samarbete i den lokala 
och regionala miljön.

 
I södra Sverige finns redan sedan flera år tillbaka 

ett resesamarbete mellan ett antal kommunala per-
sonalklubbar från Vetlanda ner till Kristianstad. Vi 
reser över hela världen, upplever New York, vandrar 
i alperna, möter vulkanerna på Island och maffian på 
Sicilien. Allt är möjligt för en personalklubb om man 
samarbetar. Ju fler, desto billigare blir resan. Initia-
tivtagare till resor är personalklubben i Karlshamns 
kommun, Tur och Retur.

 
Framtiden ligger i att personalföreningarna närmar 

sig varandra på lokal och regional nivå. Försöker att 
samarbete på flera plan inom hälsa, föreläsningar, 
företag och kulturevenemang. Alla föreningar kommer 
att bli vinnare, det gäller bara att ta kontakt med sin 
grannkommun, så kan nya tankar och idéer samlas. 
Allt är möjligt för en personalklubb, bara man har den 
rätta energin och viljan. 

Per-Anders Löthman
DAKAPO/KAF

Nätverk – Framtidens 
melodi

Att bygga nya kontakter och gemen-
skap, det är framtidens melodi. Ensam 
är inte alltid starkast. Det är tillsam-
mans som man bygger något som hål-
ler på längre sikt. 
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Kylan börjar lägga sig över vårt land, golfbanorna 
har vintergreener och minnena kommer tillbaka 
från sommaren stora golf begivenhet, KAF RM i 

golf 2017. Värd för årets KAF:s populära hälsoevene-
mang var småländska Gislaveds kommun och perso-
nalklubben VISAM med Gunnar Gustavsson i spetsen 
som arrangör. VISAM, föreningen som ordnar massor 
med aktiviteter för sina medlemmar och tilldelades 
utmärkelsen Årets KAF förening 1997. Vi som deltog 
senast VISAM arrangerade golf RM 2013, såg fram 
emot två roliga och spännande golfdagar.

Solen sken, nya golfvänner från norr till söder, som 
med spänning anlände till de småländska alperna den 
17-18 augusti 2017. Trevligt bemötande i receptio-
nen. Gunnar och domaren hälsar välkomna och vi tar 
oss ut till våra hål för kanonstart. På driving rangen 
möter man nya och gamla vänner, som slår perfekta 
slag. Västra banan väntar, spända och förväntansfulla 
slår deltagarna ut på den tuffa och kuperade banan 
med bergstoppar och den vackra Hammarsjön som 
fond för vårt golfspel. Alltid lika trevligt att möta nya 
golfvänner, som man blir lottad tillsammans med. 
En av tjusningen med att delta i KAF RM i golf, plus 
mycket, mycket mer.

Efter en händelserik dag på golfbanan väntade ge-
mensam middag mot aftonen på golfklubben. I glada 
vänners lag och bland göteborgare var humöret på 
topp. Kvällens höjdpunkt, förutom maten var Gisla-
veds egen poet, musikant och musikquiz vägledare, 
Stubbe Wahlberg, som bjöd på show. Efter olika golf 
turer i musikens värld segrade göteborgarna! Golf, 
nöje, samvaro och skratt. Är en oslagbar kombination 

och det får man när man deltar i KAF RM i golf. Vi gör 
RM i golf tillsammans och resans mål är gemenskapen 
och att delta i golftävlingen. Alla deltagare som är med 
är vinnare!

Fredagen den 18 augusti väntade strålande väder 
och nya golfkamrater. Vi spelar Östra banan, en ut-
manande upplevelse och utnämnd till Sveriges bästa 
golfbana av Golfhäftets gäster 2016. Banan var i kanon 
skick, veckan innan hade Swedish Golf Tour spelat 
Isaberg Open, så man kunde inte skylla på banan 
om man lirade dåligt. Till och med när regnet stod i 
backen, så höll banan.

Efter en härlig dag och många slag kom man in 
till klubbhuset, här väntade en del golfhistoria och 
prisutdelning. 

Golfslag på hög nivå i Isaberg!
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Tips om aktiviteter från Nyköping
- Friskvårdsmässa
- Fjällvandring och skidresa
- Viktväktarna på jobbet
- Träna utomhus

Det är några tips på aktiviteter från Nyköpings kom-
muns personalförening Kom Me´. 

Årets Friskvårdsmässa i Stadshusets entréhall upp-
skattades av både utställare och besökare. Här fick 
medlemmarna information om friskvårdsaktörernas 
breda utbud samtidigt som företagen fick chansen 
att presentera erbjudanden inför 2018. Mässan är 
en aktivitet som kommer att bli tradition och troligen 
kommer att växa när det gäller både utställare och 
besökare.

 
Det uppskattade motionskortet fortsätter under 

2018 i en ny tappning. Tidigare handlade det om upp-
muntringspriser men nu ger de ifyllda korten lotter till 
de utlottningar som genomförs vid tre tillfällen. Den 
första utlottningen sker i december, den andra vid 
årsmötet i mars och den tredje i juni 2018.

- Vinnarna kommer att få många fina priser, 
berättar Catarina Kaufmann, ordförande i Kom Me’. 
Det blir allt från bio- och teaterbiljetter till väskor och 
badhanddukar. På årsmötet kommer vi att lotta ut en 
cykel.

Personalklubben VISMA och Gunnar Gustavssons 
trygga och trevliga framtoning gjorde att vi alla delta-
gare trivdes. Allt professionellt genomfört på alla plan. 
Ett stort tack från oss alla som var med till VISAM:s 
tävlingsledning.

Nu prisutdelning och fina priser därtill! I A-klass 
dam segrade Lena Arnoldsson från Mullsjö kommun, 
A-klass herr vann Lars Jonasson, Göteborgs kommun. 
I B-klassen Dam segrade Stina Schyberg, Marks kom-
mun och B-klassen Herr vann Alf Johnsson, Köpings 
kommun. Ett stort grattis från oss alla golfare!

Trötta och glada åker man med fina minnen från två 
härliga hälsosamma dagar och längtar till 2018 års KAF 
RM i golf som kommer att gå av stapeln den 17 och 18 
augusti i Finspångs kommun och Finspångs Golfklubb. 

Kontakta gärna din grannkommun och berätta om 
hur trevligt det är att vara med i RM i golf, så blir vi 
ännu fler in i framtiden. Vi gör ju den här tävlingen 
tillsammans. 

Väl mött i Finspång 2018!
Per-Anders Löthman
KAF/DAKAPO 

Nytt för året är utegympa vid Nyköpingshus som 
lockade ett antal medlemmar. Pröva på i allt från för-
eningens eget gym till aktiviteter på stan. Allt för att 
locka fler att röra på sig. Fjällvandringarna har kommit 
för att stanna. 2017 åkte ett glatt gäng till Ramundber-
get och fick uppleva några härliga dygn i fjällvärlden.

Personalföreningen Kom Me’ lägger ut bilder från 
sina aktiviteter på facebook. En länk till detta flöde 
av inspiration hittar du via KAF:s webbplats www.
kafinfo.se

Lars Göran Bergman

Friskvårdsmässa

Yoga

 

Personalföreningen Nyköpings kommun

Kom Me’ bjuder in till prova-på-vecka som kan hjälpa dig att komma igång med 
regelbunden träning.

Friskis & Svettis
Friskis & Svettis bjuder på två valfria pass under veckan. Visa upp ditt medlemsbevis 
i receptionen. Vill du få tips om hur du kommer igång med din träning - välkommen till 
Öppet Hus med PT Tobias, tis 4 april 17.30 - 18.30, tor 6 april 18.30 - 19.30.
Brunnsgatan 3, tfn 0155 – 28 36 36 www.friskissvettis.se

Itrim
Itrim bjuder på en kostnadsfri personlig rådgivning samt två veckors prova-på-träning 
cirkelträning.
Om du blir medlem får du som medlem i Kom Me’ ett gratis klippkort med fem timmar där 
du får välja yoga, löparskola, bootcamp eller soma mowe.
För frågor kontakta Karin Andersson, 0700947343, karin.andersson@itrim.se
Hospitalsgatan 24, tfn 0155 – 28 28 16, www.itrim.se

Stadshuset motionslokal
(ingång från Stadshusets källargavel mot Behmbrogatan)
Här finns motionscyklar, roddmaskin, crosstrainer, löpband, 
roddmaskin, skidstakning, benstyrka, hantlar, vikter, 
skivstänger, bordtennisbord mm.
Instruktör Annika Broman är på plats med tips om hur du tränar 
och kommer igång: tisdag 4 april kl 17.00 – 18.00
onsdag 5 april kl 12.00 – 13.00
Frågor kontakta larsgoran.bergman@nykoping.se, 073 – 773 72 85

Boule på Rosvalla
Tisdag 4 och torsdag 6 april kl 16.00 – 18.00 Instruktion och prova-på.
Anmälan till agnetha.pettersson@nykoping.se , 0155 – 45 79 40, senast fredag 31 mars.

Bågskytte på Rosvalla
Kom och prova på onsdag 5 april kl 17.00 - 19.00. Ingång direkt till höger om entrén.  
Frågor ring Viola Bäcklund, 070 - 24 34 590

Hälsomagasinet Cityarkaden
onsdag 5 april 5 platser på Pilates 17.30 - 18.45 och 5 platser på Easyline (cirkelträning) 
19.00 - 19.45 Först till kvarn... anmälan till annika.broman@nykoping.se

Prova på 
3 - 9 april
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Årets Logotype 2017
På Årets Konferens 2017 i Vänesborg korades vinnaren av utmärlelsen Årets 
Logotype. Tyvärr så var inte någon från den vinnande föreningen, Allakan 
i Österåkers kommun närvarande i Vänersborg, men ett stort grattis och 
applåder fick föreningen av alla som var på plats.

Så här skriver föreningen om sin logga:

För några år sen ville vi byta logga då den gamla var från 1978 (eventuellt 
från 1993 när nya stadgar skrevs) då föreningen startade.

 
Motivet för Allakanloggan skulle vara en modern och ”explosiv” logga som 
visar rörlighet och livskraft och glädje med flera färger som vi kan väja och 
använda oss av om/när vi tar fram trycksaker eller reklamartiklar och som 
står för det vi är.

för utmärkelsen 
Årets Logotype 

2017

tilldelas

DIPLOM

Österåkers kommun

Lars Carlsson
sekreterare

Per-Anders Löthman 
ordförande
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Olle Wegner- en levande legend inom 
KAF-rörelsen.

Första gången jag träffade Olle var på kommun-
skolan i Sigtuna, 1989,då KAF ordnade sin för-
sta konferens. Jag var där tillsammans med vår 

personldirektör Ingmar Fagerström som var gammal 
kollega med Olle vilket gav oss möjlighet att föra en 
del ingående diskussioner hur man skulle utveckla 
kommunala personalföreningar.

När jag sedan i början av 90-talet blev invald i 
styrelsen fick jag på nära håll lära känna Olle då vi 
träffades flera gånger om året.Oavsett om han var 
ordförande,vanlig ledamot eller ”resursperson” så 
tog han tag i de frågor och eventuella problem som 
kom upp på agendan. Under de drygt 10 år som jag 
satt med i styrelsen  kändes det  oerhört tryggt att ha 
med Olle i vårt arbete. Jag vet inte om Olle hade fler 
timmar på sitt dygn än vi andra men jag hörde aldrig 
han säga att det hinner jag inte med!

Vi var många i styrelsen som ”visste hur det skulle 
va” men vi var kanske inte lika bra på att bedöma 
möjligheterna att genomföra det – där var Olle en 
mästare på att ”sy ihop” det hela!

Utanför styrelsearbetetet minns jag många trevliga 
stunder vi hade då vi träffades på planeringdagar, 
konferenser m.m och samtalade kring livet i stort och 
då vi andra fick glädje av att ta del av Olles livserfa-
renheter.

Olles kontakter in i Kommunförbundet var vär-
defullt vilket innebar att vi under ett antal år fick 
ett årligt bidrag som underlättade för oss att driva 
verksamheten.

Utan att överdriva kan man säga att t.ex KAF-
Nytt,Årets Konferens m.m hade inte kommit tillstånd 
och överlevt alla dessa år om inte Olle hade hållit i 
trådarna,självklart har han haft hjälp av en hårt arbe-
tande styrelse och aktiva medlemskommuner men 
det behövs alltid en ”spindel i nätet”.

Sedan jag lämnade styrelsearbetet och sedan några 
år senare gick i pension har kontakterna med Olle 
inte varit så många men jag hör av min ”gamle” ar-
betskamrat Lars Carlsson att Olle fortfarande är aktiv 
i KAF – strålande 28 år efter  att han var med och 
bildade förbundet!

Detta låter nästan som ett tal som hålls vid en hög-

Olle Wegner - legenden.

tidsdag då man alltid ” brer på ” lite extra , men allt 
jag har sagt här ovan är med sanningen överensstäm-
mande – Olle är en levande legend inom KAF-rörelsen.

Tack Olle!

Ingvar Lövkvist
Fd. styrelsekamrat.
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Olle Wegner, vad kan man säga om denna 
fantastiska person?
Vad hade KAF varit om inte Olle funnits? 

Det är tack vare Olle som KAF finns, det var på 
hans initiativ som denna förening startade och var 
dess första ordförande, den förening som engagerat 
så många människor i det kommunala Sverige genom 
åren och som fortfarande jobbar vidare på att föra 
människor samman.

När jag kom in i föreningen för en massa år sedan 
för att göra KAF-Nytt, var det Olle som tog mig under 
sina vingar. Jag kände mig genast välkommen i säll-
skapet av KAF-are.

I mitt arbete med KAF-Nytt var och är det fort-
farande alltid Olle som bidrar med informativa och 
trevliga reportage om föreningar, städer och personer. 
Han har också en egen sida i tidningen som heter Ol-
les krönika.

 Olle är visserligen inte formellt med i styrelsen 
längre, men deltar gärna under våra telefonmöten 
när han har möjlighet och fortsätter att komma med 
goda idéer om vad som ska göras och/eller vad vi ska 
tänka på. Olle är verkligen en föreningsmänniska ut 
i fingerspetsarna och brinner för KAF och alla våra 
medlemmar. 

Olle har också gjort många andra saker, tex skrivit 
och sammanställt två intressanta innehållsrika  böcker 
om vad som hänt hans Säfsen  Där har Olle och hans 
fru, Gudrun haft stuga i många år och där dom åkt 
många mil skidor genom åren.

När vi skulle försöka ta hand om och sortera vårt 
arkiv, som vandrat runt hos sekreterarna genom åren 
och som till sist fanns hos mig i Kristianstad, då sätter 
Olle sig på tåget och åker till Kristianstad från Stock-
holm och hjälper till med att sortera detta stora arkiv, 
Typiskt Olle, alltid redo att hjälpa till.

Vi har mycket att tacka 
Olle för. 

Olle kopplar av på glassbåten i Åhus, efter sortering 
av KAF:s arkiv i Kristianstad 2014

Arkivet finns numera i god ordning i Växjö hos vår 
ordförande Per-Anders. 

För många år sedan var det Olle som höll i Årets 
konferens, då han skötte allt från bokningar av lokal 
samt föreläsare, bokade all förtäring och fixade hotell-
rum. Hur orkade han dra hela lasset själv?

När det var tid för jubileum för KAF 2009 som fyllde 
20 år, då var det Olle som drog igång vår jubileums-
skrift. (Finns förresten att läsa på KAF:s hemsida!)

Fortfarande bollar jag idéer med Olle om tidningen 
och naturligtvis så är han en i juryn om vem som vin-
ner ”Årets logotype” 

Tack Olle för att du finns!
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I juli 1971 tog jag mina första steg in på Sigtuna 
kommun. Jag hade tackat ”ja” till den nyinrättade 
tjänsten som personalchef i min hemkommun. 

Man erbjöd mig ett kontor i en lägenhet i Märsta 
tillsammans med kommunens löneavdelning, som då 
tillhörde ekonomikontoret. Själv var jag placerad på 
kommunens kansli. Få chefer var på plats under se-
mesterperioden, så introduktionen blev därefter. Men 
jag hade tur. Fick rycka in som reserv på en konferens 
i Uddevalla om framtidsforskning. Med på resan var 
kommunalrådet, socialchefen och stadsarkitekten. 
Framtidsforskning var på modet den här tiden och 
konferensen leddes av Gustaf Delin, framtidsforskare 
från Sigtuna. 

En av konferensdeltagarna var Hans Andersson, då 
fritidschef i Nacka och far till en ung Mona Sahlin. Tidi-
gare hade han arbetat på Vemyra ungdomsvårdsskola 
i Sollefteå några år tidigare, än då jag jobbade där.

Personalarbetet i kommunerna i början av 70-talet 
var synnerligen reglerat. Tre A-5 pärmar fanns med 
avtal och bestämmelser för en mängd olika personal-
kategorier. Dessa avtal och bestämmelser förhand-
lades fram mellan Svenska Kommunförbundet och 
berörda fackliga organisationer. De godkändes lokalt 
genom beslut i, för vår del, av kommunstyrelsen per-
sonalutskott, som sammanträdde tillsammans med 
KSAU (kommunstyrelsen arbetsutskott) varje fredag 
eftermiddag. Sju ledamöter och många tjänstemän 
satt i ett avlångt sammanträdesrum, där rökning var 
tillåten. Inte minst var det populärt att röka cigarr. 
Personalärendena avgjordes först av alla och därefter 
kunde vi, personalsekreterare Sixten Larsson och jag, 
lämna mötet.

Alla anställda hade lönegrader och löneklasser. 
De senare bestämdes utifrån tjänstgöringstid i kom-
munen. När en tjänsteman skulle anställas var kravet 
att tjänsten skulle utannonseras. Personalutskottet 
fattade beslut om anställningen inklusive lön efter 
förslag från förvaltningen, som också redovisade vilka 
övriga, som sökt tjänsten. En gång om året ägde löne-
revision rum och kallades allmänt för ”Lokala varvet”.  
Den pågick i en hel vecka. Ombudsmän från de olika 
facken kom på besök och förhandlingarna varade ofta 
långt in på natten. Några ytterligare möjligheter för 

SOM JAG MINNS 
DET – del 1 ”Åren i 
Sigtuna kommun”

Olles krönika
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lönegradsuppflyttning fanns inte under året, såvida 
inte en omorganisation skett. På vissa förvaltningar 
var det därför vanligt, att man önskade organisera 
om sig, ofta endast med förslag om nya avdelningar 
och sektioner.

Relativt tidigt under 70- talet slog vi 
samman lönekontor och personalav-
delning till ett personalkontor. Det här 
var under ”Palmes tid”, då förändringar 
inom arbetsrätten kom slag i slag. 1974 
infördes lagen om anställningsskydd – 
LAS. Två år senare, 1976, kom Medbe-
stämmandelagen – MBL Efter införandet 
av MBL ordnade Kommunförbundet ut-
bildning för att vi skulle kunna tillämpa 
lagen. Det här var veckan efter reger-
ingsskiftet. Valet där Torbjörn Fälldin ef-
terträdde Olof Palme som stadsminister. Utbildningen 
var förlagt till Tofta Camping på Gotland. Förvirringen 
efter maktskiftet var stor i höstmörkret och politiska 
historier rullade runt bland deltagarna.  Utbildningen 
blev därefter.

Mycket hände inom personalarbetet, i synnerhet 
under 80- talet. Företagshälsovård för personalen 
kom på tapeten. För Sigtuna kommuns del beslöt vi 
att ordna det i samverkan med kommunens företag 
genom att starta en företagshälsovårdscentral. Kom-
munen var pådrivande och jag ingick i planeringen 
och var under många år dess VD. Arbetsmiljöfrågorna 
aktualiserades mer och mer. Vi inrättade en egen 
avdelning för handläggning av dessa frågor. Till den 
knöt vi friskvården. En före detta vaktmästarbostad 
byggdes om med gym och sammanträdesrum. Den 
administrerades av oss och kommunens korkklubb. 
Tillsammans med kommunens informationsavdelning 
startade vi upp en personaltidning som döptes till 
Signaturen. Ansvarig utgivare var kommunens infor-
mationssekreterare, Åke Johansson, som i sin ungdom 
hade varit barnskådespelare och en av de ledande i 
”Vårat gäng” med Alice Babs.

LAS men i synnerhet MBL innebar ökat förhand-
lande. Filosofin bakom MBL överensstämde med min 
egen, nämligen att ett beslut inte blir sämre, därför 
att flera parter får möjlighet att lägga fram sina syn-
punkter på en fråga, som berör alla på arbetsplatsen. 
Hur lagen skulle tillämpas i verksamheten innebar för 
oss på personalkontoret ofta dagliga kontakter med 
de lokala fackliga företrädarna.  Kontakten med facken 
blev ibland mycket intima och deras representanter 
sågs av många ”bo hos oss”. Förhandlingarna var ofta 
centraliserade. 

Vi arbetade också under den här tiden fram perso-
nalpolitiska riktlinjer, som tyvärr var dåligt förankrade, 

inte minst hos cheferna. Missnöjet bland dem började 
gro och i slutet av 80- talet kom förslag om en total 
omorganisation av hela kommunförvaltningen. Ett 
gigantiskt arbete, som döptes till SAMFO, sattes igång 

med hjälp av utomstående konsulter. 
SKTF, med sin lokale ombudsman, Leif 
Lind, tog på sig en stor roll som sekre-
terare i utredningen. Diskussionerna 
kring denna lamslog mycket av förvalt-
ningarnas ordinarie arbeten. När arbe-
tet var färdigt hade kommun fått nytt 
styre och hela utredningen grävdes ned 
i ett arkiv.

Ett annat projekt, som ytterligare 
spädde på den högsta ledningens miss-
tro mot personalkontoret och vår sam-
verkan med facket, var när hela kom-

munalförvaltningen skulle samlas i ett gemensamt 
kommunhus. Kommunen hade köpt in ”Matsilver” en 
då tom och nerlagd fabrik. Fastighetschefen Gunner-
feldt, en progressiv chef av den gamla stammen och 
kanslichefen Franzén hade av politikerna fått OK att 
föreslå en ombyggnad av fastigheten till kontor. Deras 
tanke var att detta skulle gå till på sedvanligt sätt. Att 
utomstående konsulter och arkitekter skulle lägga 
fram förslag till utformning och att den sedan skulle 
godkännas av kommunens tjänstemän och politiker. 
Men planerna blev kända och så fanns det då en ny 
lag som hette MBL. Facken begärde förhandlingar för 
att få vara med i processen. Jag delade deras upp-
fattning. Gunnerfeldt och Franzén hoppade av och 
ersattes av husbyggnadschefen Henriksson. Grupper 
tillsattes med olika uppgifter. Arbetet gick smidigt, 
tidsplan och budget hölls. Det blev riktigt bra. Varken 
arkitekter eller konsulter klagade. Och husbyggnads-
chefen var nöjd. Det som började i upprördhet slutade 
i ett leende. Men högsta cheferna glömde inte att man 
hade blivit sidosteppad.

Under den här perioden, i slutet av 1980- talet, 
förändrades Sverige i grunden. Nyliberala idéer bör-
jade tränga igenom. Även S- regeringen hade så smått 
anfäktats. Den s.k. kanslihögern under Kjell Olof Fält 
fick fritt spelrum. Odd Engström, som under en period 
var vice stadsminister, besökte vår kommun på ett 
”Halleluja – möte” och talade om alla förändringar 
kommunerna stod inför. Ett annat ”Halleluja – möte” 
jag deltog i var på Svenska Kommunförbundet. Med 
”Happy days - musik” förkunnade förbundet att nu 
var tiden med lönegrader och löneklasser över. Fri 
lönesättning skulle hädanefter råda i kommunerna. På 
kurser och konferenser spreds idéer om försöksverk-
samhet på alla möjliga områden. En gällde Åre, där en 
centerpartist ville privatisera biblioteken. Dagen out-
sourcing av kommunal verksamhet skymtade i fjärran. 
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Organisationskonsulter av olika schatteringar er-
bjöd sina tjänster. Kommunerna var ”inne” den här 
tiden och omorganisationer var på modet. Det skulle 
lösa alla problem. Många politiker ansåg att förvalt-
ningscheferna fått för stor makt och var svåra att bli 
”av med”. Då, i slutet av 80-talet, anställde så Sigtuna 
kommun för första gången en kommundirektör. Hans 
uppgift var att rationalisera, att slå ihop avdelningar 
och förvaltningar samt säga upp personal. Då behövde 
han hjälp av en annan typ av personalchef. Att av-
veckla blev viktigare än att utveckla. 

90- talet och tiden till dess jag lämnade in min 
kommunala legitimation har jag förträngt och glömt. 
En sak dock. Om ett fritidsförbund, som jag var med 
och bildade. Det hände 1989 och fick namnet Kom-
munanställdas Fritidsförbund. Om det förbundet och 
om den tiden kommer jag att berätta en annan gång.

Men innan jag slutar vill jag berätta om vad som 
händer i dag i Falu kommun. Jag hörde om det på 
SVT Dalarna. Man har i denna ärofulla stad infört 
en s.k. visselblåsarfunktion. Om jag förstår rätt, så 
finns den till för att stävja att anställda inte skall begå 
några oegentligheter. Skvallra om den som låter sig 
mutas. Nu har en kvinnlig chef i Falun anmälts via 
denna funktion. Hon skulle bland annat ha anlitat sin 
man för uppdrag åt kommunen.  Så långt fungerade 
funktionen OK. Men det visade sig att anmälaren, 
visselblåsaren, var hennes överordnade chef, kom-
mundirektören. Hoppsan! Fungerade inte funktionen 
anonymt och varför talade inte högste chefen direkt 
med den ertappade i enskilt rum? Tror man i Falun 
att man blir av med mutor till tjänstemän bara för att 
man inrättat en sådan här visselblåsarfunktion? Bästa 
sättet är ju ändå att driva sin kommunala verksamhet 
i egen regi. Då finns det ju ingen att muta. Hur som 
haver. Kommunalrådet i Falun har uttalat att hen har 
fullt förtroende för sin kommundirektör.

Gott Nytt År
önskar 
OlleWegner

Det är med stor ödmjukhet Personalföreningen 
KomAn hälsar er varmt välkomna till 2018 års KAF 
konferens och Varberg. Ett Varberg som kan stoltsera 
med en Bockstensman, ett Kallbadhus, ett världsarv 
”Grimeton radiostation” samt att vi 2016 blivit årets 
stadskärna, bästa landsbygdskommun 3 år i rad och 
inte minst årets fritidsförening 2017.

Välkommen till 
Varberg och Årets 

konferens 
27-28 september 

2018.

Kallbadhuset i Varberg

Varmt välkomna till Varberg ”Västkustens 
kreativa mittpunkt”

Grimeton radiostation
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För inte så länge sedan satt jag och läste i den ena 
blanka, vackra, tidskriften efter den andra i ett av 
alla dessa väntrum, som finns i vårt avlånga land. 

Jag läste om sköna hem, om herrgårdar på landet och 
om trädgårdar, den ena vackrare än den andra. Bland 
tidskrifterna fanns också några månadsexemplar, som 
ges ut av ett av våra pensionärsförbund. Då slog det 
mig en sak. Tänk om …

I Sveriges kommuner är antalet sysselsatta i dag 
drygt 700 000 1). Utan kommunanställda stannar 
Sverige! Det är ett livsvillkor för landet att persona-
len i Sveriges kommuner gör ett bra jobb och är i bra 
kondition. Viktigt också att hen får arbeta i effektiva 
och bra organisationer. Vad man gör på fritiden har 
sin betydelse. Allt talar för att bra och stimulerande 
fritidsaktiviteter kombinerat med friskvård ökar triv-
seln på arbetsplatserna och minskar sjukfrånvaron. 
Allt talar också för att det är positivt att utöva sina 
fritidsaktiviteter tillsammans med sina arbetskamra-
ter, då kittet mellan dem alltid är starkt. Snart trettio 
års erfarenhet med arbetet inom K A F har bekräftat 
alla dessa teser.

Ett exempel på vad fritidsverksamheten betyder 
för kommunens anställda har vi i Växjö kommun. Där 
bedriver föreningen DAKAPO en omfattande verk-

samhet med fritidsaktiviteter alltifrån fysisk träning 
till kultur- och upplevelsearrangemang. Detta har 
åstadkommits genom samverkan mellan förstående 
politiker och förvaltningsledningar, en aktiv förenings-
styrelse och en progressiv samordnande tjänsteman 
och idéspruta. Resultatet av DAKAPO: s verksamhet 
är imponerade.

K A F är de kommunala fritidsföreningarnas riks-
organisation. Förbundet firar 2019 trettio och har 
under åren haft som viktigaste uppgift att stötta de 
lokala fritidsföreningarnas verksamhet. Det ha skett 
i huvudsak via information och webbtidning, men 

också genom den årliga konferens, som genomförs av 
någon framgångsrik förening. Förbundet samordnar 
också riksmästerskap i idrottsgrenar. Arbetet i K A F 
utförs av ett antal ”underbara, hopplösa” entusiaster, 
som gör det av ren idealitet utan några ersättningar 
och arvoden. Den budget, som finns är inte stor. Enda 
inkomsten är medlemsföreningarnas årsavgifter. Inga 
bidrag erhålls längre från Sveriges kommuner. Egent-
ligen är det så att denna knappa pengatillgång bak-
binder förbundets möjligheter att verka i anda som 
en gång var tänkt, nämligen att sprida information 
och stödja kommunerna och deras fritidsföreningar.

Tänk om det vore tvärtom. Att denna profetia var 
sann, att K A F eller någon organisation i symbios med 
K A F hade så mycket pengar, att man kunde anställa 
en generalsekreterare och en tidningsredaktion. Ge-
neralsekreteraren skulle vara en person, som brinner 
för uppdraget och har möjlighet att resa runt i vårt 
avlånga land och besöka kommunerna.  Tidningsre-
daktionen uppgift skulle vara att regelbundet ta fram 
och ge ut en journal med bra reportage och bilder i 
proffsig layout och god standard. Den skulle vända sig 
till alla annonsörer, som söker kunder på fritidsmark-
naden. Den som i dag är stor och omfattande. Mo-
tionslopp, träningsredskap, kläder, bussresor, mässor, 
julmarknader, hotell, teatrar, biografer, musik- och 
idrottsevenemang o.s.v. Tidskriften skulle naturligtvis 
också redovisa vetenskapliga artiklar om hälsa och 
välbefinnande samt reportage från aktiviteter runt om 
i Sveriges kommuner. En läsvärd journal efterlängtad 
i kommunala väntrum.

Tänk om vi kunde med vårt budskap nå progressiva 
människor, kända ansikten, i detta land. Och tänk om 
dessa personer delade vår uppfattning. Då skulle man 
kunna göra ett gemensamt UPPROP!  Allt med syfte 
att samla in pengar till en stiftelse och genom den 
skapa förutsättningar för en bättre friskvård för 700 
000 kommunanställda. En friskvård i DAKAPO: s anda.

Olle

1) Uppgiften hämtad från SKL: s hemsida.

Tänk om …
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Om ni kopierar in länken i er webbläsare ned-
anför kommer ni till utvärderingen av Årets 
Konferens i Vänersborg. 

h t t p s : / / w w w. n e t i g a t e . s e / To o l / D e f a u l t .
aspx?page=30&rs=57e31ab1-386b-4e21-9142-
7890040b1597&share=db3586e6-a4f3-46aa-affd-
e21b28421620

 
Jag har funderat lite på arrangemanget Årets kon-

ferens. En oerhört trevlig tillställning oavsett vart eller 
av vilka den arrangeras. Det jag funderar mest över är 
dock den vikande anmälningsfrekvensen till utmär-
kelsen Årets fritidsförening.  Ett tänkbart scenario är 
att medlemsföreningarna känner sig skyldiga till att 
arrangera konferensen om de vinner utmärkelsen. Det 
är ju iofs inte konstigt då det har varit tradition att så 
är fallet. Det är ett stort åtagande och kan innebära 
ett ekonomiskt risktagande. Detta kan slå hårt mot 
de föreningar som har mer begränsade  förutsätt-
ningar, vilket sätter käppar i hjulet för många bra och 
duktiga föreningar som är väl värda utmärkelsen.  

Utmärkelsen har betytt mycket för Vänersborg, av 
flera skäl. Dels har den varit enormt uppskattad av 
såväl politiker som samtliga förvaltningar. Kommunen 
använder sig även av utmärkelsen för att marknads-
föra sig externt, internt, på facebook, hemsidor och 
intranät. Utmärkelsen synliggörs även i  kommunens 
samtliga platsannonser för att öka attraktiviteten 
som arbetsgivare. Den väcker också en stolthet hos 
medarbetarna, så visst är det en fantastisk utmärkelse 
att vinna! Utöver detta så får vi inte glömma expone-
ringen som kommunen får under själva konferensen. 
Enligt utvärderingen så har 87% av deltagarnas bild av 
Vänersborgs kommun förändrats till det bättre 11% 
har oförändrad bild och 2% vet inte.  Självklart finns 
det en vinning i detta. 

 
Jag ska villigt erkänna att vi själva initialt var en 

aningen tveksamma och nervösa inför att arrangera 
konferensen. När konferensens budget närmade sig 
190.000 – 200.000 :- så är det naturligt att man blir 
försiktig då det är medlemmarnas resurser vi förvaltar. 
När jag summerar konferensen ekonomiskt så står 
det klart att vi i Vänersborg gjorde ett underskott på 
ca. 2000:-. Den summan är i sammanhanget försvin-
nande liten om man jämför med vad kommunen som 

arbetsgivare och som eventuellt framtida besöksmål 
har tjänat på att arrangera. 

 
Hur har det sett ut för tidigare föreningar som har 

arrangerat? Hur har utfallet blivit i Umeå, Varberg, Ny-
köping, Olofström och Motala? Finns det siffror från 
dessa konferenser som kan påvisa att även om det är 
ett stort åtaganden så visar statistiken att den faktiska 
kostnaden för arrangerande förening inte blir så stor? 

Tankar från Årets konferens i 
Vänersborg...

Detta är tankar från Carl Ceder om att anordna  
”Årets konferens”. Har ni synpunkter och funde-
ringar om detta, gärna ni som tidigare anordnat 
konferensen, naturligtvis även ni andra som kan-
ske tvekat att söka till ”Årets Fritidsförening” så 
hör av er till Carl på carl.ceder@vanersborg.se.

Konferensen är viktig för oss alla, se gärna på 
utvärderingen, som visar att den skapar ett stort 
mervärde , både för den kommunen som anord-
nar och för deltagarna.

Lars Carlsson

Text: Carl Ceder
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 Lite K A F – historik
Styrelseordförande

1989 – 1992 Olle Wegner, Sigtuna kommun 
1992 – 2010 Lars-Olof Lindholm, Nacka kommun
2010 – 2012 Lars Liljedahl, Bräcke o Östersunds kommuner
2012 -  Per-Anders Löthman, Växjö kommun

Vice ordförande
1989 – 1992 Hans Strömberg, Borås kommun
1992 – 1994 Yngve Persson, Österåkers kommun
1994 – 1998 Inger Holm, Skövde kommun
1998 – 2004 Ingvar Lövkvist, Kristianstads kommun
2004 – 2012 Per-Anders Löthman, Växjö kommun
2012 -  Lars-Göran Bergman, Nyköpings kommun

Förbundssekreterare
1989 – 1992 Yngve Persson, Österåkers kommun
1992 – 1998 Olle Wegner, Sigtuna kommun
1998 – 2002 Per Nilsson, Kristianstads kommun
2002 -  Lars Carlsson, Kristianstads o Ystads kommuner

Förbundskassör
1989 - Christer Jansson, Örebro kommun

RM – kommittén – ordförande 
1989 -2006 Stig Lundberg, Umeå kommun
2006 – 2008  Lars Liljedahl. Orsa o Bräcke kommuner
2008 - 2014 Christer Ericson, Mjölby kommun 
2014 - Conny Rydqvist, Sigtuna kommun

Förbundsnytt/K A F – Nytt
Ansvarig utgivare
1989 -  Olle Wegner, Sigtuna kommun

Layout/Bild
1989 – 1992 (tom 1/92) Sigtuna kommun, AV-centralen
1992 – 1999 (tom 3/99) PQ - layout, Märsta
1999 – 2000 (tom 2/00) Linda Johanson – KARISMA, 
Kristianstads kommun
2000 -    Lars Carlsson via LoLa Design & Bild

Årets fritidsförening – jury
Priset till ”Årets fritidsförening” delades ut första gången vid Årets 
konferens i Bergsmannens konferenscenter i Örebro. Juryn bestod då 
av representanter för Svenska Kommunförbundet, SKAF – Sveriges 
Kommunalarbetarförbund, SKTF – Svenska Kommunaltjänstemanna-
förbundet, Korpen och K A F. Ordföranden var Lennart Grudevall, Sv. 
Kommunförbundet och vår representant var Hans Strömberg. 

Juryrepresentanterna har varierat med åren. Fram t o m 2010 
administrerades utmaningen av Olle Wegner och vår representant var 
Lars-Olof Lindholm. Under samtliga dessa år deltog Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet i detta arbete. Från och med 2011 har ad-

ministration och juryarbetet 
överflyttas till Växjö och KAF: s 
styrelseordförande Per-Anders 
Löthman.    

Årets Logga
Från och med år 2004 instiftade 
K A F ytterligare en ”utmaning” 
med syfte att stimulera medlems-
föreningarna att förbättra sin 
image genom att skapa sin egen 
logga. Genom att sända in sina 
”loggor” har man deltagit i denna 
tävling om ”Årets logga”. Lars 
Carlsson har svarat för arbetet 
och Olle Wegner har deltagit som 
jurymedlem. 

Årets konferens (ÅK)
Årets konferens har varit ett av 
K A F:s stående arrangemang se-
dan starten 1989. Den första hölls 
på dåvarande Kommunskolan i 
Sigtuna. Konferensen, som skulle 
hållas 1992 i Sundsvall fick ställas 
in p.g.a. för få anmälda delta-
gare. Olle Wegner svarade för 
arrangemangen fram till och med 
1999. Därefter har konferensen 
arrangerats av enskilda medlems-
föreningar.  

Utveckla din fritidsförening
Under 90-talen arrangerade K A 
F ett antal utbildningar, som fick 
namnet ”Utveckla din fritidsför-
ening”. Dessa var ett samarrang-
emang med olika folkhögskolor 
och hölls i Vara, Sölvesborg och 
Bollnäs. Några (Vålådalen och 
Lillsved) fick ställas i p.g.a. för få 
anmälda. Kursledare var Jimmy 
Österholm o Olle Wegner
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Skellefteå kommuns personalförening 

personalforening@skelleftea.se 

 

Skellefteå kommun personalförening   

inbjuder i samarbete med Bowlingkompaniet i Skellefteå till KAF Riksmästerskap 
2018, lördagen den 19 maj ☺ 

Plats: Bowlingkompaniet, Gymnasievägen 14, 931 57  Skellefteå 
Bowlinghallen har 16 banor med automatisk scoring. www.bowlingkompaniet.com  

Tävlingen: Individuellt 6 serier europeiskt spelsätt 
Klassvis damer och herrar (Medlemskap i KAF är ett krav) 
Lagtävling i 2-manna och 4-mannalag (Lagmedlemmarna skall tillhöra samma kommun och vara 
föranmälda).  

Priser till de bästa i varje klass samt i 2-manna respektive 4-mannalag. 

Speltider:  09.00 11.30 14.00 
Banorna oljas och tvättas före varje start. 

Det finns plats för 96 deltagare. Först till kvarn gäller. 

Klassindelning:    Damer: 
1 snitt över 180   1 Licensierade 
2 snitt under 180   2 Olicensierade 
3 Olicensierade   3 Oldgirls 
4 Oldboys  
Oldboys, oldgirls fyllda 55 år före 2018-01-01 

Startavgift: 
Individuellt 200:-/person.  
Lagavgift 20:-/person och lag. 

Bankett/kamratmiddag serveras efter sista starten. Pris Kvällens buffe: 275:-/person. 
Ange eventuell allergi vid bokning. 

Boende finns 150 meter från Bowlinghallen, Hotell Aurum. 

Priser: Enkelrum 700:-/natt, Dubbelrum 750:-/natt 
Bokning: på www.hotellaurum.se  +46 (0) 910-883 30 uppge kod vid bokning: KAF 

Anmälan: Anmälan till tävlingen och middagen mm via kaf.meriq.se  

Upplysningar: Fördelning av starttider, resultat mm löpande på hemsidan kaf.meriq.se 

   

Välkomna! 
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dsfEMIL

Sveriges bästa fritidsavtal med extra bra priser på
Scandichotellen under helgerna!
Visste du att som KAF medlem har du tillgång till ett fördelaktigt fritidsavtal som gäller på
alla Scandichotell i Sverige.

Boka genom www.scandichotels.se och ange D000037091

Varmt välkommen!

scandichotels.se

KAF - ERBJUDANDE PÅ SCANDIC 
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 Inriktning  
Högtrycket är en ideell förening för anställda i Höga-
näs kommun. Föreningen arbetar för gemenskap och 
friskvård bland sina medlemmar, genom idrotts- och 
friskvårdsaktiviteter och genom utflykter, samkväm, 
föreläsningar och annan kulturell verksamhet.

Föreningen är medlem i riksorganisationen Kom-
munanställdas Fritidsförbund, och Höganäs Teater-
förening.

Föreningen omfattar samtliga anställda i Höganäs 
kommun och kommunägda aktiebolag samt anställda 
som gått i pension inom nämnda organisationer. Med-
lemskap inträder automatiskt vid anställning och är 
inte förenat med några särskilda avgifter.

Aktiv medlem
Mot särskild avgift, som fastställs vid föreningens års-
möte, kan man bli Aktiv medlem och tillgodoräkna sig 
rabatterade varor och tjänster hos företag i Höganäs 
och dess närhet.

Årsavgiften som Aktiv medlem är 60 kr. 
Antalet aktiva medlemmar är 850 st.

Cykellotteriet
Varje månad sker dragning i cykellotteriet. 
Vinsterna utgöres för närvarande av ett presentkort 
på 5 000:-, att användas för inköp i anvisad cykelaffär. 
Ett euronäs presentkort på 100 och 4 st. euronäs 
presentkort på vardera 50  samt 14 st vinster i käl-
lare, där man kan välja på många fina vinster som 
badlakan, väskor, svampsett, fina ljus eller pläd för 
att nämna några.
En andel i lotteriet kostar 15:-/mån. 
Vid utgången av detta året fanns det cirka 1150 an-
delar tecknade. 

Aktiviteter 2015
Under 2015 har HÖG-trycket erbjudit sina medlem-
mar följande aktiviteter: ölprovning med guidning på 
Höganäs Bryggeri, prova-på-kurs i silversmide, påsk-
blomsterarrangemang, Up-zone höghöjdsklättring i 
Ängelholm, go-kart på banan i Klippan (Vi valde denna 
bana för att få banvariation för de som varit med ti-
digare vid go-kartarrangemangen. Dock hade vi färre 
anmälda än tidigare vid detta tillfälle vilket sannolikt 
berodde på att det blev lite väl lång restid), islands-
hästridning, sparrissafari, repellering och klättring, 
pistolskytte, introduktion till släktforskning, parfym-
provning, chokladpralintillverkning och ljusstöpning. 

Även friidrottsdag på Höganäs sportcenters nya 
friidrottsanläggning, paintball, tipspromenad med 
korvgrillning på Kullaleden och matlagningskurs på 
Höganäs Saluhall erbjöds men ställdes in på grund 
av för få anmälda. Fåtalet anmälda till Saluhallen be-
rodde sannolikt på priset.

Teater
Genom samarbete med enskilda och organisationer 
har teaterutbudet varit bra. Subvention har skett då 
det gällt den lokala teatern. Rabatt på Helsingborgs 
stadsteater gäller alla anställda i Höganäs kommun 
och kräver inget medlemskap i HÖG-trycket. Styrelsen 
har för avsikt att framöver tydligare annonsera sam-
arbetet med Höganäs Riksteaterförening via vår face-
booksida samt vår sida på arbetsnätet. Till exempel 
genom att lägga ut teaterföreningens kalendarium. 
Detta skulle ha gjorts redan under hösten men har 
inte hunnit prioriteras.

Höganäs kommuns fritidsförening 
HÖG-Trycket vill dela med sig av sin 
verksamhet till inspiration för andra 
föreningar.
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Kulla-hjul
HÖG-trycket sponsrade Korpens cykelorientering 
Kulla-hjul även detta år.

Startkort såldes av Turistbyrån och rabatt erhölls 
mot uppvisande av medlemskort. 

Golfsektionen
Medlemsantal varierade under året mellan 65 – 70 
registrerade medlemmar.

Lotteri
Utbetalda vinster har under året motsvarat ca 70 % 
av intäkterna från lotteriandelar.

Medlemsdragning
Enligt tidigare beslut skall 5 kr per aktiv medlem av-
sättas till en årsdragning. Antalet medlemmar var vid 
årsskiftet 2015/2016 750 st.

Medlemsrabatter
Som medlem i HÖG-trycket har man rabattförmåner i 
ca 45 butiker och företag i Höganäs och i Helsingborg. 
Man har dessutom fått rabatt när Höganäs Riksteater-
förening har haft föreställningar i Höganäs genom att 
få tillbaka halva biljettpriset, dock högst 100 kr och 
för högst två biljetter.

Antalet deltagande företag har ökat något sedan 
vi började marknadsföra rabatterna genom den nya 
rabattbroschyren och via Facebook.

Övrigt
HÖG-trycket har under året fortsatt använda sig av 
en egen Facebook-sida. Ett enkelt och smidigt sätt 
att lägga ut information, påminnelser och bilder från 
aktiviteter. Administratörer är Beatrice, Jenny och Eva. 

Vi skickar ut brev till alla som vunnit högvinster 
och det har resulterat i att fler hämtar ut sina vinster. 
Enligt våra stadgar tillfaller vinster föreningen om de 
inte avhämtade efter 6 månader.

HÖG-trycket har också sponsrat de som deltagit i 
olika former av tävlings och motionslopp!

 

Sparrissafari

Segway april 2016

Lakritsprovning
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För din hälsa, ditt välbefinnande och din vardag

Vill du också få bättre resultat av din 

TRÄNING, KOST & 
VARDAGSMOTION?
Att registrera och planera din träning är inte bara roligt, utvecklande och 
lärorikt utan också väldigt viktigt när det gäller att få in bra rutiner i vardagen. 
Hur ser veckan ut, när finns det tid till träning och vilka träningsmål har du ut-
efter veckans förutsättningar? 

Genom att planera och sätta realistiska mål så skapar du bra förutsättningar för 
att lyckas samtidigt som du får en livsstil som du kan hålla i många år framöver.

SMART planering har gjort flera unika böcker som alla har gemensamt att 
dom hjälper dig planera, följa upp och utvärdera din träning, kost & vardags-
motion men framförallt hjälper dig att skapa en medvetenhet om dig själv 
och din dagsform.

Läs mer om böckerna, se tydliga exempel och beställ via hemsidan: 
www.smartplanering.se 

Styrketräning

Kondition / Annan typ av träning

Mat Balans
@smartplanering  
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Bildkavalkad från 
Vänersborg
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