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Plan för RM-tävlingar 2005
Skidor

Sandviken

4-5/2

Johan Rune
026/275382 (fax)

026/241928 (a)
0290/37622 (b)

Pimpelﬁske

Ludvika

12/3

Yvonne Wallin
0240/866663 (fax)

0240/86000 (a)
0240/22104 (b)

Badminton

Arrangör saknas

SSIF/KAF-Spelen

Eskilstuna

15 –17/4

Rose-Marie Svensson 016/103612 (a)
070(6683612 (m)

Bowling

Sala

14 - 29/5
Vissa dgr

Carin Edberg

Boule

Uppsala

20/8

Monica TägströmBergman

Golf

Sigtuna

11 – 12/8

Lars-Inge Hansson 070/4331352 (a)
08/59084495 (b)

Terränglöpning
Orientering

Arrangör saknas
Arrangör saknas

Badminton, bordtennis
innebandy, fotboll
inomhus o tennis

denna gång!
KAF-Nytt nr 4 – 2004 ges ut trots dålig ekonomi. Den är lika fylld av reportage och bilder
som alltid i ”julutgåvan”, och går också ut till
alla Sveriges kommuner och deras personalchefer, för att värva nya medlemmar och sprida
kännedom om KAF. Trevlig läsning önskar vi
på redaktionen och vi hoppas ni hittar ett och
annat tips för eget bruk.
Speciellt viktigt har det varit denna gång att
sprida lite glans över Jönköping och dess
personalklubb, som så storartat arrangerade
Årets konferens 14 och 15 oktober. Appropå
”glans” och dess olika böjningsformer. Hur
många ”glans” hittar ni i artikeln om ”Årets
konferens”? Gå tillbaka och räkna. Svaret har
ni här nedan.
Avslutningsvis vill vi ännu en gång nämna
detta:
Låt inte inbjudningarna och KAF-Nytt bli
liggande. Sprid dem till berörda!!

0224/55495 (a)
0224/16916 (b)
018/7276688 (a)
018/501168 (b)
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Annonser – inbjudningar
Vi påminner alla arrangörer av riksmästerskap och Årets konferens att sända sitt
material i form av annonser och/eller inbjudningar direkt till Lars Carlsson via -post:
lars.carlsson@krstianstad.se.
Fler exemplar av KAF Nytt
Önskar din förening fler exemplar av KAF
Nytt? Ring i så fall KAF-kansliet,
tfn 044 - 13 51 52 (fax 044 – 12 84 49) eller
Lars Carlsson tfn 044 – 13 56 13.
Priset är: 400 kr för 5 extra tidningar och år
samt 800 kr för 10 extra tidningar och år.

Resultatbörsen finns med
som bilaga till tidningen
denna gång.

Rätt svar: 10 ggr
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Årets fritidsförening 2004
Text: Olle Wegner

Till årets uttagning av utmärkelsen
Årets Fritidsförening hade 18 medlemsföreningar anmält sig från Sollefteå i norr till Olofström i söder.
Dessa var:
BKF Bollnäs kommun
BOKA PF Botkyrka kommun
Fågelfri Falkenbergs kommun
Personalklubben VISAM Gislaveds kommun
Personalklubben På Gång Hedemora kommun
Personalklubben Jönköpings kommun
Personalföreningen MARKISERNA Marks kommun
GNISTAN Mönsterås kommun
Personalföreningen Nyköpings kommun
Personalklubben Olofströms kommun
PULSEN Sandvikens kommun
Sollefteå kommuns personalförening
Fritidsföreningen AKTIV Torsårs kommun
TYKOM Tyresö kommun
KOMIK Täby kommun
AXET Vetlanda kommun
Vänersborgs kommuns personalklubb
DAKAPO Växjö kommun

Juryn för utmärkelsen ”Årets fritidsförening”: Från vänster: Lars-Olof Lindholm, KAF, Anita Jaeger, Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet, Olle Wegner, KAF, HansErik Olson, Fritidsvetarna och Carola Löfstrand, SKTF.

Priset till Årets fritidsförening delades ut på Årets
konferens i Jönköping den 14 oktober 2004. Vid detta
tillfälle utsåg också fritidsföreningen AKTIV från
Torsås kommun till Årets Uppstickare.

”Samverkan och aktivering”.

Årets uppstickare - AKTIV

Temat för året var ”Samverkan och aktivering”. Samverkan i betydelsen av att i samarbete med närstående
organisationer kunna erbjuda bra friskvård för kommunens anställda och förtroendemän. Aktivering som
begrepp för alla de ansträngningar som görs för att aktivera medlemmarna till egna insatser att må bättre.

Torsås är en liten kommun med 7 300 innevånare och
med 700 anställda i södra Kalmar län. Trots litenheten
har man satsat på en aktiv fritidsförening med många
arrangemang både för anställda, förtroendemän och
pensionärer. Inriktningen har varit att ge alla möjligheten att prova på olika aktiviteter och därigenom skapa
samhörighet och ökad trivsel. Kommunen bidrar till
föreningens verksamhet med nästan 70 kr per anställd
och år.

Årets fritidsförening
Till Årets fritidsförening 2004 utsåg juryn fritidsföreningen KOMIK i Täby kommun. Förenigen
har en långvarig imponerande
verksamhet med ett stort antal
aktiviteter och utövare inom områdena motion, kultur, utbildning
och gemensam samvaro. Man
har lagt ned mycket arbete på
att aktivera alla anställda, vilket
varit en av uppgifterna i kommunens stora projekt
”Satsa friskt 2003”, där KOMIK ingått som en viktig
kugge. Inte minst viktigt var att engagera alla chefer
i Täby kommun.
En ingående presentation av Täby KOMIK kommer
i nästa nummer av KAF Nytt.
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Styrelsen för KOMIK i Täby: Övre raden från vänster:
Rolf Pewrsson, Ingemar Javemo och Margus Aule, nedre
raden från vänster: Ida Nord, Gill Blomberg - ordförande i
KOMIK, Jenny Gibson, Rose-Marie Krantz-Lundberg.

KAF- Nytt

Ekonomin och stadgeändring
skapade debatt på förbundsstämman

Text: Olle Wegner

Kommunanställdas Fritidsförbund höll i
samband med Årets konferens i Jönköping sin nionde förbundsstämma den
14 oktober 2004. Mötesordförande var
kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, kommunalrådet Åke Johansson.
Åke Johnasson förde klubban med van hand och besluten togs i enlighet med styrelsen framlagda förslag.
Debatt uppstod i första hand kring förbundets ekonomi. Stora delar av tidigare buffert har tagits i anspråk.
Utgifterna har avsevärt överstigit inkomsterna.
Enligt förbundskassören Christer Jansson är orsakerna i huvudsak beroende av att antalet medlemföreningar minskat och att Svenska Kommunförbundets
bidrag till KAF upphört. Utgifterna har varit relativt
konstanta dock med undantag för tidningen KAF
Nytt, som i och med bättre och mer påkostat tryck är
dyrare nu än tidigare. Stämman var trots dessa dystra
prognoser beredda att godta styrelsens arbete och ansvarsfrihet beviljades.

Tre nya valdes in i deras ställe nämligen Anna
Holmsten från PULSEN i Sandviken, Jenny Moberg
från KARISMA i Kristianstad och Per-Anders Löthman från DAKAPO i Växjö. Dessa tre kommer vi att
presentera i nästa nummer av KAF Nytt. Till ny vice
ordförande efter Ingvar Lövkvist utsågs Per-Anders
Löthman.

Oförändrad medlemsavgift 2005
Trots förbundets svåra ekonomi beslöt stämman att
inte höja medlemsavgiften, som är 800 kr, år 2005.
Däremot blir det en höjning 2006 med 100 kr till
900 kr.

Tre nya styrelseledamöter
Anna Holmsten , född 1975,
miljö- och va-ingenjör vid
Sandvikens Energi AB.
Representerar PULSEN,
Sandvikens kommun

Stadgeändring
Styrelsen hade lagt fram ett förslag till ändring av stadgarna. Man vill att förbundsstämman, om styrelsen så
anser, kan förläggas senare under året än under första
kvartalet exempelvis i samband med Årets konferens.
Bengt Hallsten från ALLAKAN i Österåker påpekade
det olämpliga i att stämman därmed får ta ställning
till exempelvis en verksamhetsplan, som redan i stort
sett är passé. Ordföraren Åke Johansson menade att
detta kan avhjälpas genom att styrelsen då i stället
lägger fram ett förslag till verksamhet för kommande
år. Detta innebär att stämman bättre kan påverka förbundets inriktning.
Stämman godkände därmed styrelsen förslag. Ärenden skall behandlas en gång till av en ordinarie eller
extra förbundsstämma.

Trotjänare inom styrelsen avgick
Tre trotjänare hade begärt att få lämna styrelsen på
grund av sina arbeten i respektive kommuner. Inger
Holm från Skövde har varit med sedan starten 1989,
Eva-Lotta Swantesson från Vara och Ingvar Lövkvist
från Kristianstad nästan lika länge. Läs mer om dessa
tre veteraner på sidorna 9-11 här i KAF-Nytt.

Per-Anders Löthman, född 1959,
kultur- och fritidssamordnare .
Representerar
DAKAPO, Växjö
kommun

Jenny Moberg, född
1974, lantmätare på
Mark- & exploateringskontoret.
Reprresenterar
KARISMA, Kristianstads kommun
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Glans över Jönköping på
Årets konferens 2004
Vättern låg intensivt klarblå och
sluttningarna vid Gränna lyste
skönt grönt och gult i höstens alla
färger. Solen sken och det var
glans över sjö och strand. Längst
ned i bukten, runt kullarna och
ned mot vattnet, låg den vackra
staden Jönköping.

Lars-Olof och jag var på väg till Årets konferens 2004.
Vi närmade oss Viktor Rydbergs födelsestad och förstod hur inledningen till den kända julsången ”Gläns
över sjö och strand” kommit till. Ett bättre välkomnande till årets stora KAF-händelse kunde vi inte få.
Jönköpings kommuns personalklubb stod värd för
detta årets KAF-konferens och gjorde det med glans.
I mörkblå skjortor i Stora Hotellets entré tog klubbens
funktionärer emot och det igenkännande glada sorlet
spred sig i rummet. Det är nämligen så att många
återkommer år efter år för att träffas och inspireras på
Årets konferens.

Inledning
Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande
Åke Johansson inledde och hälsade alla välkomna till
Jönköping. Han prisade sin egen framgångsrika personalklubb och berättade om kommunen, dess historia
och geograﬁ. Han undvek inte heller, som sig bör, att
sprida glans över stadens utveckling, den som döpts
till ”Ljuset vid Vättern”.
Så var det hela i gång. Personalklubbens ordförande, Sinikka Sandberg, introducerade dagens och
morgondagens konferencier, bibliotekschefen Erik
Lindfeldt, känd radioröst och med en ovanlig hobby, nämligen
”cigarrer”. Han lotsade oss med stadig röst
genom programmen
för både torsdagen
den 14 och fredagen
den 15 oktober.

Erik Lindfeldt
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Balanskonst
Johan Plate hade
valt rubriken ”Hur
håller vi balansen i
livet” för sin föreläsning.
Den handlade
om konsten att må
bra och prestera
väl. Att sätta glans
på tillvaron. Han
talade om balansen
Johan Plate
mellan förändring
och stabilitet, mellan vila och aktivitet och mellan krav och förmåga.
Johan, som belönades med varma applåder, är gymnastiklärare och idrottspsykolog, född dalslänning i
Åmål, men numera bosatt i Stockholmsområdet. Han
är och har varit engagerad på landslagsnivå inom ﬂera
idrotter såsom fotboll och skidor och samarbetar ofta
i sina föreläsningar med Tomas Fogdö.

Erfarenhetsutbyte
Ett mycket uppskattat inslag under torsdagens program
var erfarenhetsutbyte. Deltagarna delades upp ett antal
grupper blandat från alla deltagande föreningar. Jönköpings personalklubb informerade om sin verksamhet
och övriga ﬁck berätta om sin. En del glansigare än
andra, men ändå med full optimism inför framtiden.
Denna form av erfarenhetsutbyte hoppas vi skall
vara en återkommande punkt på kommande ”Årets
konferens”.

Middag, prisutdelning
och underhållning
Över spegelsalen på Stora Hotellet låg en glans av fest
och glädje, då vi samlades till middag på torsdagskvällen. Denna spegelsal är en av Skandinaviens vackraste

KAF- Nytt
festvåningar med anor från år 1863. Här har många
celebra tillställningar ägt rum under årens lopp. Denna
spegelsal är den absolut finaste matsal, som Årets
konferens har ﬁrat konferensmiddag i under alla de
femton gånger arrangemanget ägt rum.
Inramningen var
som sagt magniﬁk,
maten superb och
underhållningen
något extra. För
den senare svarade
ännu en begåvning
bland Jönköpings
kommuns chefer
nämligen Bo Levander på TändBo Levander
sticksmuseet. Han
dök upp i frack
och hög hatt och äntrade scenen för att tillsammans
med sin ackompanjatör Gittan Glans underhålla oss.
Först sjöng han några Carl Gerhard kupletter och hade
man blundat, skulle man kunna tro att den gamle revykungen uppstått på nytt.
Paret fortsatte sedan med några av Frank Sinatras
evergreen. Strålande bra!
I samband med den utsökta efterrätten med Grännatouche i form av inlagda päron, vispgrädde och
polkagrisglass, återkom vår underhållare i egenskap
av ”Tändstickskungen” Ivar Kreuger. Denne lärde oss
en del om hur man lyckas i affärer. Så länge lyckan
varar, vill säga.
Innan vi sedan drog ut i stadens övriga nöjesliv hade
AXET från Vetlanda fått sitt diplom för Den fyndigaste logotypen, fritidsföreningen AKTIV i Torsås sitt i
egenskap av Årets uppstickare och KOMIK från Täby
sitt i egenskap av Årets Fritidsförening 2004,

Ert bidrag till kommunen är enligt Acko följande:
- att ni ger utrymme för samtal och möjlighet för
var och en att uttrycka hur man mår - att ni främjar gemenskap mellan varandra, vilket är oerhört
viktigt i dagens arbetsliv
- att ni främjar friskvård i alla dess former - att
ni är en del i det strategiska arbetet för en bättre
arbetsmiljö
- att ni är en del i att kommunen blir en positiv
attraktiv arbetsgivare
- att ni är en del i att kvinnor mår bättre på sina
arbetsplatser.
Acko ansåg vidare att en av fritidsföreningarnas
stora uppgifter är att få anställda och förtroendemän
att närma sig varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Att helt enkelt se varandra och se helheten.
Ge ringar på vattnet. Tänd ett ljus och visa att personalklubbarnas arbete är viktigt!

Glans också över Jönköpings
kommuns personalklubb
Årets konferens 2004 gav också glans över personalklubben i Jönköping. Dels för det sätt som man
kunde genomföra arrangemanget, dels för den verksamhet som klubben genomfört i fjol och i år. Man är
ju gunås Årets fritidsförening 2003. Sinikka Sandberg
kan vara stolt över det arbete hon och övriga inom föreningen åstadkommit. Ett stort tack från alla vi övriga
deltagare i årets KAF-konferens!
PS. 1) Den Lars-Olof, som nämns i början av artikeln
är naturligtvis KAF: s ordförande, Lars-Olof Lindholm.
2) Stora Hotellet heter egentligen Elite Stora Hotellet

Fredagen den 15 oktober
Dagen började med gråmulet väder. På programmet
stod guidad stadsvandring alternativt Kl-gympa på
Friskis & Svettis. Jag valde stadsvandringen och berikade mina historiska kunskaper väsentligt. Efter kaffet
delade vi upp oss i två grupper.
Den ena ﬁck ta del av Michael Ostrelius recept på
att få tillvaron att gå med plus. Den andra lyssnade
till Linda Ulmå, som talade under rubriken ”Att ha
lust på livet”.
Avslutningen blev sedan det som verkligen i
våra ögon skänkte glans över Jönköpings kommun.
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson avslutningstal formade sig till en hyllning till alla er som
arbetar och sliter i era kommunala fritidföreningar.

Linda Ulmå
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Tre trotjänare har lämnat KAF:s styrelse
Alla har lämnat styrelsen med det gemensamma skälet att deras respektive arbeten
sätter stopp för fortsatt engagemang i förbundet.
livet. Detta innebär stor press på
kommunen att i första hand skaffa
mark för bostadsbyggande. Detta
påverkar i sin tur plan- bygg- och
lantmäterikontoret. Nya detaljplaner måste fram snabbt och med bra
kvalitet. Förtätningar är vanliga och
innebär ofta komplicerat samråd.
Inger sitter mitt i denna process
och varje minut måste tidsredovisas i dagens anda. Att få någon tid
över för engagemang inom KAF är,
som alla förstår, ogörligt.

Aktiv idrottare

en 17 mars 1989, när KAF
bildades i en lokal på Svenska
Kommunförbundet, var Inger Holm
och Eva Hellström från Skövde
kommuns fritidsförening med.
Till vår stora glädje tackade Inger då ”ja” till en plats i styrelsen.
Hon var då, liksom nu, starkt engagerad i fritidsföreningen, bland
annat som kassör.

Inger har i hela sitt vuxna liv varit aktiv idrottare. Det började en
gång i tiden med triathlon. Man
körde en kortare variant varje år på
Billingen. Inger har både sprungit
Lidingöloppet och cyklat Vätternrundan. Hon har varit aktiv orienterare, bland annat under Femdagars.
Några riksmästerskap i orientering
har hon också hunnit med. Ledstjärna i motionerandet har dock
varit gymnastik och då i första
hand på ”Friskis och Svettis”.

Fysisk planerare och
detaljplaneförfattare

Bästa minnena från
KAF-tiden

År 1971 började Inger Holm som
mätningstekniker i Skövde kommun och fortsatte sedan som projektör på Väg & Vatten, för att så
småningom hamna på sitt nuvarande arbete som fysisk planerare och
detaljplaneförfattare på Skövdes
plan- bygg- och lantmäterikontor.
För att förstå Ingers arbetssituation
fodras en beskrivning av Skövde
kommun i dag. Det kommande
försvarsbeslutet med regementsnedläggningar lite överallt i landet
innebär, hur konstigt det än kan
låta, en expansion i Västgötastaden. Verksamheter kommer bl.a. att
ﬂyttas från Östersund till Skövde. I
Skövde expanderar oxkså närings-

Spontant vill Inger framhålla att
samarbetet inom styrelsen har varit det kanske mest positiva under
de gångna 15 åren i KAF. –Vi har
helt enkelt haft trevligt tillsammans
utan större stridigheter. Konferenserna har varit höjdpunkterna. Bäst
var den i Nyköping med Gästabudet. Tredje gången, år 1991,
var vi dessutom i Skövde på Billingehus. Året efter erhöll Ingers
förening, (Skövde kommuns fritidsförening – SKFF) tredjepriset
i tävlingen Årets fritidsförening.
–Det har varit en upplevelse att
ha fått se så mycket av Sverige
under åren med KAF. Så många
platser, som vi har besökt och va-

Inger Holm är veteran
inom KAF.

D
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rit på. Positiva minnen är också
alla de gånger Skövde arrangerat
riksmästerskap, vilket skett åtskilliga gånger. Inger var i många år
KAF:s vice ordförande.

På minussidan
Inger vill framhålla förbundets
ekonomiska situation sedan stödet
från Kommunförbundet upphört.
KAF saknar därför möjlighet till
utveckling. Vi styrelseledamöter
har dessutom på grund av den egna
arbetssituationen haft små möjligheter att hjälpa till.

Tankar kring KAF: s framtid
KAF måste skaffa sig en mer stabil
ekonomi annars finns få möjligheter att överleva. Det är en inte
alltför lätt uppgift för den nya styrelsen att försöka lösa.

Ett stort tack
vill vi rikta till Inger, liksom till
de två övriga styrelseveteranerna.
Tack för allt det värdefulla och positiva arbete, som du har bidragit
med i styrelsen. Inte minst i RMfrågor och som RM-arrangör.

KAF- Nytt
återkom till hemstaden blev det
spel i kommunens framgångsrika
korphandbollslag. KAF-Nytt kan
berätta att den gode Ingvar är handbollssupporter ut i ﬁngerspetsarna.
Han påstår sig ha sett huvuddelen
av IFK Kristianstads hemmamatcher sedan 1953.

Kommunala IF och
KARISMA

Ingvar Lövkvist

H

an har alltid haft svårt för att
hålla tyst och tack och lov för
det. Det är dock fler egenskaper
som gjort att hans karriär gått spikrakt uppåt. Fackkunskap, god ledningsförmåga och inte minst social
kompetens.
Ingvar Lövkvist är i dag chef för
Mark- och Exploateringskontoret i
Kristianstad kommun. Kontoret
har ansvaret för inköp och försäljning av all kommunal mark och
svarar också för kommunens hela
lokalförsörjning. Kontoret är också
kommunstyrelsens utredningsresurs. Den kristianstadsbo, som inte
vet vem Ingvar Lövkvist är, är nog
inte infödd kristianstadsbo.
Efter ingenjörsexamen ﬁck Ingvar jobb i Sölvesborgs kommun,
där han stannade i tre månader
(uppsägningstiden). Direkt därefter, i augusti 1965, steg han in på
fastighetskontoret i Kristianstad
med den i dag mycket udda titeln
”underingenjör”. 1985 utnämndes
han till avdelningschef på markavdelning och tio år senare blev
han förvaltningschef på Mark- och
Exploateringskontoret.
Ingvar har sedan barnsben haft ett
stor idrottsintresse och tidigt var
det handboll som lockade. Den är,
som man säger, en nationalsport
i Kristianstadsbygden. Han spelade i Venestad och Hemgården,
två av traktens mindre klubbar,
innan det bar av till Skövde för
militärtjänst. Under den tiden spelade han i IFK Skövde, i huvudsak
i deras reservlag. När Ingvar sedan

I slutet av 60-talet hamnade Ingvar i Kommunala IF:s styrelse, där
han blev kvar i 25 år varav 15 som
ordförande.
År 1994 var Ingvar den drivande kraften när den tidigare så
framgångsrika Kommunala IF omvandlades till personalföreningen
KARISMA. Detta år belönades
KARISMA med en tredjeplats i
tävlingen ”Årets fritidsförening ”.
År 1995 erhöll man sedan utmärkelsen ”Årets fritidsförening”, på
konferensen i Loka Brunn.

Invald i KAF:s styrelse
Ett annat tillfälle, då Ingvars inlägg
tydligt registrerades, var på den
allra första ”Årets konferens”, som
hölls på Kommunskolan i Sigtuna
år 1989. Detta hade till följd att han
året efter, på förbundsstämman i
Umeå, valdes in i styrelsen. Ingvar
har också varit förbundets vice ordförande. I förbundet har Ingvar lagt
ned mycket arbete på RM-frågor.
Han har tagit fram bestämmelser
och råd i olika grenar. och har dessutom sett till att Kristianstad och
KARISMA kanske arrangerat ﬂest
riksmästerskap av alla.
Tack vare Ingvar är KAF:s kansli
placerat i Kristianstad. Det är Brita
Nilsson som ansvarar för detta.

Bästa minnen från
KAF-tiden

Detta är kontakter som jag har haft
nytta av, inte minst i mitt arbete.
Inspirerande har också varit arbetet med alla engagerade kamrater
i styrelsen.
En episod som Ingvar minns särskilt väl är från hösten 1992. ”Årets
konferens” ställdes in för första
och enda gången. Utdelningen av
priset ”Årets fritidsförening” ﬁck
därför ﬂyttas till Ånnaboda utanför Örebro i samband med RM i
orientering. Det var ovanligt kallt
denna höst och det hade kommit
över en decimeter snö i Kilsbergen.
Till RM-starten i skogen klampar
KAF:s styrelsepampar ut i lågskor
och bästa gå-borts-kostymen. Detta
var i sanning en dråplig syn för
härdade orienterare.

På minussidan
Ingvar är oerhört besviken på
Svenska Kommunförbundet, som
för några år sedan drog in sitt ekonomiska bidrag till KAF. Han kan
inte förstå hur de resonerar. Hur
kan man låta bli att stödja den oerhört viktiga verksamhet, som KAF
bedriver för att främja friskvården
i våra kommuner?

Tankar kring KAF:s framtid
Trots alla ekonomiska bekymmer
ser ändå Ingvar ljust på framtiden
för KAF. Alla de tre nya, unga i
styrelsen, borgar för friska idéer.
Den satsning på medlemsrekrytering, som styrelsen har beslutat om,
bör stärka ekonomin något. Kommunförbundet måste uppvaktas på
nytt, anser han. Det stöd vi har från
många håll ute i landet, inte minst
politiskt, måste ge resultat.
Ingvar kommer att fortsätta
att ge råd och stöd till förbundet.
KAF-kansliet ﬁnns i Kristianstad
och Ingvar är dessutom också valberedningens ordförande.

Det har varit oerhört inspirerande
att ha fått vara med och bygga upp
KAF under dessa första femton år,
säger han. — Jag har på alla våra
konferenser och riksmästerskap,
knutit många nya kontakter med representanter från andra föreningar.
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många år varit dess idérika sekreterare. Dessa egenskaper ﬁck KAF
kännedom om och vid förbundets
andra stämma uppe i Umeå valdes
Eva-Lotta in i styrelsen. Idéerna
och framåtandan har hon fortplantat in i styrelsearbetet under åren.
Vad många av oss inte vet är
att Eva-Lotta har ett förﬂutet som
aktiv i Varas, på den tiden, framgångsrika volleybollag.

Bästa minnena från
KAF-tiden
Eva-Lotta Swantesson

E

va-Lotta Swantesson är numera engagerad i det mycket
omtalade Vara Konserthus. Åtskilligt har skrivits om det i tidningar
över hela landet. Radio och TV
har varit där och gjort reportage.
Orsaken till detta är det unika i att
bygga en sådan kulturbyggnad i
en ort med 4000 innevånare, i en
kommun med 16 000 och dessutom mitt på Västgötaslätten. Första
verksamhetsåret (2003) hade man
50 000 besökare varav 25 000 på
konserter och 5 000 på barn- och
ungdomsarrangemang och besöksfrekvensen fortsätter uppåt.
Endagskonferenser på konserthuset har dessutom blivit en stor
framgång.

Der är, för Eva-Lotta, onekligen
alla ”Årets konferenser”, som hon
har haft glädjen att få vara med på.
En sådan var den på Loka Brunn
1995, då Vara personalförening
fick presentera sin verksamhet i
ett miniseminarium. Lika inspirerande var det den gången år 1996
på Skåvsjöholm i Österåker, då
föreningen utsågs till Årets fritidsförening. Den verkliga höjdpunkten var sedan år 1997, då ”Årets
konferens” var förlagd till Vara och
Bjertorps slott.

På minussidan
Enda nackdelen med engagemanget i KAF är bara en sak, enlig EvaLotta, nämligen tidsbristen. Tid att
kunna vara ifrån familj och arbete
och tid att resa i vårt avlånga land.

Eva-Lottas uppgift

Tankar kring KAF:s framtid

Hennes uppgift att ta emot alla gäster såsom musiker, artister, konferensgäster, studiebesökare m.m.
och se till att allt ﬂyter på. Det är
en nog så betydelsefull uppgift.
Hon är dessutom samordnare för
personalen i reception och foajé.
Eva-Lotta har varit Vara kommun trogen i hela sitt arbetsliv.
Hon har varit anställd inom fritidssektorn som sekreterare och
turistansvarig. Hon är dessutom
en synnerligen populär person.
En nyårsdag under nittiotalet blev
hon med pompa och ståt korad till
Årets Varabo.
1987 var Eva-Lotta en drivande
kraft när Vara kommuns personalförening bildades och har i många,

Eva-Lotta hoppas att KAF fortsätter att arrangera ”Årets konferens”
och arbeta för friskvård över hela
fältet. Hon tror att den så kallade
korpidrotten får mindre och mindre
betydelse. Verksamheten i förbundet måste därför inriktas på andra
delar av friskvården. Ekonomin
är bekymmersam, så KAF måste
finna nya vägar att förstärka sin
kassa.
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Slutligen vill vi alla inom KAF
framföra ett, om än försenat,

Grattis!
på 50-årsdagen.
Text: Olle Wegner

Lyckat
orienterings-RM
trots få deltagare.
KAF: s representant, Christer
Jansson, har rapporterat till
KAF-Nytt om nöjda och belåtna
deltagare vid orienterings RM i
Arboga 24 och 25 september.
Arrangörerna Arboga Kommuns
Fritidsklubb och Arboga OK var
också nöjda efter tävlingen utom
på en punkt. Antalet deltagare
kunde ha varit många fler. 97
var anmälda till kortdistansen,
88 deltog. På långdistanden
var likaledes 97 anmälda och
här startade 86 löpare. Av deltagarna kom sex stycken från
landstingen.

Uppskattade banor
Tävlingscentrum var i anslutning till Arboga OK: s klubbstuga med ombyte och dusch inomhus. Tävlingsterrängen direkt
söder om anläggningen bjöd deltagarna på kluriga, men mycket
uppskattade banor i något stenig
terräng. Tävlingsledare var Lena
Jansson, tävlingssekreterare och
kassör Britt-Marie Nilsson och
banläggare Per-Ivar Möllberg.

Stadsvandring och
kamratmiddag
Arrangörerna hade bjudit till för
att göra det festligt efter första
dagens tävlingar. Först erbjöds
en mycket uppskattad stadsvandring genom det historiska
intressanta i Arbogas centrala
miljö. Därefter bänkade man sig
på Stadskällaren för middag och
trevlig samvaro.
Ett stort tack riktar vi i KAF
till Arboga Kommuns Fritidsklubb och Arboga OK för ett
strålande ﬁnt arrangemang!
Resultaten redovisas i bilagan
”Resultatbörsen”.
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RM i terränglöpning
Kommunanställda från hela
Sverige har under en helg i
mitten av september tävlat i
terränglöpning, en tävling som
arrangerades av Kristianstads
kommuns personalförening
Karisma i samarbete med KAF.
Tävlingarna var förlagda till natursköna Kronoskogen i Åhus.

Tävlingarna

D

et blev festligt, folkligt, kanske inte helt fullsatt men fullt
godkänt ändå. Ett ca 100-tal anmälningar blev det till slut ungefär jämnt fördelade mellan könen.
Mjölby kommun imponerade med
sina ca 50 deltagare. Den lokala
friidrottsklubben Härlövs IF ställde
upp med material och tidtagningsutrustning. I övrigt hade Karisma
engagerat ett ca 20-tal funktionärer. Ett fantastiskt ﬁnt sommarväder
båda tävlingsdagarna bidrog till att
mungiporna åkte upp en bra bit.
Tävlingarna invigdes av Kultur &
Fritidsnämndens ordförande Christina Borglund. Christina sprang
sedan i tävlingarna också. Väldigt
kul, eftersom RM i regel sällan har
politiker på startlinjen. Det fanns
för övrigt ytterligare två politiker
från Kristianstads kommun som
deltog i stafetten.
Banan var en 2,5 km varvbana i
strandskogsterräng. En ganska varierad bana, lättlöpt till en början
men småkuperad på slutet, Skåne
är inte helt platt!! Banan fick ett
bra omdöme av de tävlande. I stort
alla klasser var representerade av
deltagare. Någon enstaka klass ﬁck
ställas in. I stafetten deltog 11 lag
varav tre damlag, två damlag och
sex mixade lag.

Vid prisutdelningen erhöll deltagarna förutom sedvanliga medaljer
även minnesgåva i form av ett specialdesignat kockförkläde och en
speciellt framtagen t-shirt som minne
av tävlingen.
Efter de individuella tävlingarna
dag 1 var det så dags att styra stegen
till banketten i Åhus Folkets Park
(Piraten). En tillställning i livsmedelsproﬁlens anda. Kommunen som i
år antagit sin proﬁl ”Livsmedel, Mat
& Dryck” manifesterade detta väl på
olika sätt.
Artistuppträden, god mat och dryck
och en härlig stämning, inte minst på
dansgolvet gjorde detta till en härlig
kväll.
Tack alla som på olika sätt drog sitt
strå till stacken! Nu väntar vi med
spänning på vem som ska arrangerar
Kommun RM i terräng 2005??

Peter Jönsson och Kaj Nero i en hård
duell

Motionsklassen med bl.a. KAF:s kassör Christer Jansson

Gå gärna in på www.kaﬁnfo.nu under
ﬂiken Riksmästerskap där du hittar ett
rikt bildgalleri samt mer information
om tävlingarna
.
Lars Åkesson
Tävlingsledare för RM 2004

H21: Fr.v. Tobias Lennartsson, Kaj
Nero, och Peter Jönsson samtliga
Kristianstad

D21: Fr.v. Cecilia Paulstrup, Ulrika
Sjölander och Anna Gustavsson samtliga
Kristianstad

Mjölbys Christer Ericsson
tackar Kristianstad
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Projektgruppen för kommande Strängnäs kommuns fritidsförening. Fr.v. Claes-Urban Boström - fritidschef, Marita
Allén-Forsmaa - sjukgymnast, Bo Nordenbrink - föreningskonsult, Anneli Davidsson - löneassistent, Sten Eriksson
- informationschef och Ewa Lundgren - personalassistent.
Text: Olle Wegner

Nu är också Strängnäs kommuns
Fritidsförening ”på gång”

K

AF-rörelsen breder ut sig i landet. Nu är också
Strängnäs kommun på gång med en ny aktiv fritidsförening. En av initiativtagarna är Ewa Lundgren,
som till vardags arbetar på kommunens personalfunktion. I somras bad hon KAF om lite hjälp i starten och
i början av september kom träffen till stånd. Det är ett
gäng erfarna föreningsmänniskor, som med entusiasm tagit på sig att starta upp en bra och variationsrik
verksamhet. Två av dessa arbetar inom fritidssektorn
och en tredje är kommunens informationschef, vilket
bådar gott för framtiden. Man har dessutom goda
förebilder runt om i Sörmland, såsom Eskilstuna och
Nyköping.
Projektgruppen har också besökt Katrineholms
kommun för att informera sig om det hälsoprojekt
som pågår där.
På KAF träffen talade vi om stadgar, ekonomi, organisation, medlemskapets utformning, information
och naturligtvis om vilken verksamhet man tänker
bedriva.
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Planeringen gick in i ett avgörande skede under november månad. Projektgruppen enades då om vilka
strategier man skulle anta inför den politiska behandlingen, därefter uppvaktades personalchefen och slutligen drogs ärendet inför kommunens personalutskott.

Är er förening i behov av att ta ny sats? eller
är ni på väg att bilda förening? Vi hjälper
gärna till! Ring någon av oss här nedan för
att diskutera närmare detaljer.
Per-Anders Löthman
Tel. arb. 0470-414 76
per-anders.lothman@kommun.vaxsjo.se
Olle Wegner
Tel. 08-590 358 07
olle.wegner@minpost.nu
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Strängnäs är en kommun i ständig tillväxt. Alltsedan
kommunen bildades 1971 har befolkningen ökat med
i genomsnitt 300 personer/år och har nu passerat
30 000. Kommunen har byggt ut den kommunala servicen
i takt med befolkningsökningen.

Strängnäs förnyas och byggs ut
Under de senaste åren har nya skolor byggts i Strängnäs och Stallarholmen, nya ålderdomshem har tillkommit i Strängnäs, Mariefred och Åker. En ny räddningsstation har byggts, liksom en ishall, ett kommunhus
och ett ridhus i Strängnäs. Lägg därtill ett nytt kultur- och kunskapscentrum (Multeum) i huvudorten.

Småstäder och idylliska bruksorter
I Strängnäs kommun ligger småstäderna Strängnäs och
Mariefred och de idylliska bruksorterna Åkers styckebruk och Stallarholmen. Inom huvudorten dominerar
den mäktiga domkyrkan över de välbevarade gamla
kvarteren, som sträcker sig ner mot det nya torget vid
gästhamnen. Gripsholms slott och den gamla musei-

Strängnäs kommun
Upprustningen av kommunikationerna med snabbtåg
på Svealandsbanan och utbyggnaden av E 20 till
motorväg, har gjort att kommunen blivit ännu mer
attraktiv som bostadsort för många av dem som har
arbete i Stockholmsområdet eller i Eskilstuna. Restiden är endast 46 min till Stockholm C och 14 min till
Eskilstuna. Närheten till vatten och skogar, småskaliga
orter med trivsam miljö och låga bostadskostnader är
faktorer som talar till Strängnäs fördel. Detta gör att
bostadsbyggandet kommit igång rejält. I centrala
Strängnäs byggs bostäder bland annat på det gamla
”spårområdet”. Sjöviken är ett nytt sjönära bostadsområde som planeras inne i centrala Strängnäs och
på Tosterö byggs både villor och hyreslägenheter. I
Mariefred planeras ﬂera bostadsområden i närheten av
Läggesta och i Åker är avsikten att bebygga ett område
vid Brobyholm vid den nya infarten från Läggesta.
Området Västerviken i Strängnäs har snyggats upp.
Här har ordnats med planteringar, en serviceanläggning för turister och uteservering. Den inkluderar
också ett hamnkontor med service för båtgäster.
P 10 betyder mycket för Strängnäs, som i samband
med de militära omstruktureringarna fått en starkare
ställning. P 10 har stärkts och ﬂera verksamheter har
ﬂyttats hit. Ett mycket uppskattat inslag är Försvarsmusikcentrum med Arméns musikpluton, vilken
utbildas i Strängnäs. Läkemedelsföretagen, Europaskolan och kommunen har tillsammans byggt upp ett
biotekniskt centrum med utbildning på högskolenivå.

järnvägen är Mariefreds traditionella besöksmål och i
den gamla Kungsladugården ﬁnns nu Graﬁkens hus,
som är ett centrum för graﬁsk konst.
I Åker pågår en utveckling av Åkers Bergslag. Det
stora naturområdet i den södra kommundelen rymmer
stora möjligheter till vandring, paddling, cykling, bad,
ﬁske m.m. och i Skottvång ﬁnns väl bevarade byggnader och anläggningar som visar gruvhanteringens
historia.
I Stallarholmen ﬁnns slotten Tynnelsö och Mälsåker, det senare har delvis restaurerats. Det ﬁnns också
planer att placera en del av Statens porträttsamlingar
där.
Sten Eriksson, informationschef, Strängnäs kommun

Faktaruta Strängnäs
Antal innevånare: ..............................30 372 (2004)
Landareal: .................................................. 742 km²
Kommunalskatt: .............................................. 30,50
Kommunfullmäktige sammansättning:
M 10, C 5, Fp 8,Kd 3,Mp 2, S 17, V 3 och Övriga 1.
Majoritet: ....................................... M, C, Fp och Kd
Antalet kommunanställda: .............................. 1 720
Inpendling: ................................................ 2084/dag
Utpendling: ............................................... 5625/dag
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s m å t t & gott

Smått och gott från våra medlemsföreningar är tänkt att ge kortfattad aktuell information från våra
medlemsföreningar. Vi hoppas att denna rubrik skall locka många att ge sitt bidrag, som ni kan
sända via e-post till: olle.wegner@minpost.nu.

Tack Bollnäs för en trevlig bouledag! Vi har varit
i Bollnäs på RM i boule. Vi spelade fem trevliga
matcher innan vi åkte ut i semifinalen. Det var
enbart vårt eget fel, för Bollnäs fel var det inte! De
visade sig vara alldeles utmärkta arrangörer, för
redan vid första telefonkontakten möttes vi av ett
glatt bemötande. När vi kom dit, till denna vackra
plats vid Ljusnans strand, möttes vi genast av ett
”Välkommen” och ”Varsågod här ﬁnns kaffe och
smörgås!” Efter en dags spelande kunde vi bara
konstatera att Bollnäs kunde det här. Spelet ﬂöt
och mat fanns det nästan till alla (att restaurangen
inte bullat upp tillräckligt trots att de kände till
arrangemanget kan ju inte Bollnäs lastas för).
Regnmolnen höll sig på avstånd och ﬁna priser
delades ut. Så till sist, inte att förglömma, god
mat och trevlig samvaro på ”Terrassen” som en
pricken över i:et.
Hälsningar frånMargot och Jöran i ett av Uppsalas
boulelag Hälsningen insänd av MARGOT VINLÖV
Gatu- och traﬁkkontoret - 753 75 Uppsala - 018-727
40 53

Ewerth Johannesson, ny ordförande i Aktiv Fritid Kalmar kommun, skriver till KAF Nytt att föreningen inte är med och ”fajtas” om den åtråvärda
titeln ”Årets fritidsförening” 2004, men vill ändå
berätta lite om föreningens verksamhet och ambitioner. Ewerth framhåller bland annat att ”Aktiv
Fritid” har funnits sedan lång tid tillbaka. Medlemmar är tillsvidareanställda i Kalmar kommun. Numera ingår också Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kommunen bidrog till verksamheten med 40 kronor per anställd och år. Under 2003 genomgick
”Aktiv Fritid” en kris, då man upplevde att allt
bara rullade på i gamla hjulspår. Man saknade ordförande och det var svårt att skapa engagemang
överhuvudtaget.

Allvariga och seriösa diskussioner fördes i styrelsen om att lägga ner hela verksamheten, upplösa föreningen och lämna tillbaka eventuella ej
använda medel till Kalmar kommun. Det var då
några glada entusiaster i den dåvarande styrelsen
bestämde sig för att detta får bara inte ske. Under
hösten 2003 satte man sig ner i olika grupperingar
och funderade på hur man skulle kunna vända skutan. Ur denna ”brainstorming” i smågrupper samt
långa, livliga diskussioner i styrelsen föddes ett
koncept på en radikalt förändrad förening.
Vad detta koncept innebär kan ni få veta om
ni kontaktar Ewerth på tel. 0480 - 45 15 04 el.
0708 - 34 16 95. e-post: aktivfritid@kalmar.se.
Aktiv Fritid har även egen hemsida:
www.kalmar.se/aktivfritid.
Tack Ewerth för informationen, som visar att
KAF-rörelsen lever! Nytt samarbete är på gång
mellan två KAF-medlemmar. PULSEN i Sandviken och Personalföreningen Nyköpings kommun
har beslutat att inleda ett samarbete för informations- och erfarenhetsutbyte. Starten ägde rum nu
i höst, då styrelserna för respektive förening träffades i Nyköping.

Ludvika kommun inbjuder till
RM i Pimpelﬁske den
12 mars 2005
.
För mer information se bifogad inbjudan
eller vår hemsida
http://www.ludvika.se/lkif/.
Kontaktperson: Gunilla Andersson,
Ludvika kommuns IF, tel 0240-867 96 eller
via mail: gunilla.andersson@ludvika.se
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Pressgrannar
Jönköpingsposten
15.10 2004
Fredagen den 15 oktober hade
Jönköpings Posten en halvsida om
Årets konferens.
Rubriken var: ”Personalklubb
satsar på trivsel”. I artikeln skriver man bland annat:
”Skapa trivsel och arbetsglädje
och höja attraktionsvärdet för
kommunen som arbetsplats. Det
är några av de målsättningar som
personalklubben i Jönköpings kommun arbetar med.
- Vi gör allt möjligt, vi har
motionsgrupper, rese- och kulturgrupper.
De är väl de mest aktiva, säger
Sinnika Sandberg, ordförande i
personalklubben.
- Det är trevligt att kunna umgås
över förvaltningsgränserna. Förr
året fick Jönköpings kommuns
personalklubb utmärkelsen Årets
fritidsförening för sitt engagemang.
Utmärkelsen ledde till att man i år
står värd för en konferens för kommunanställda som är aktiva i personalklubbarna på sina arbetsplatser
runt om i landet.Schemat under
konferensen handlar till stor del
om tid och hur vi handskas med
den.- Vi vill sätta tiden i centrum.
Det pratas så mycket om utbrändhet, vi kände att vi ville ha någon
annan infallsvinkel, säger Sinnika
Sandberg Syftet med konferensen
är att ge möjlighet till dem som
jobbar att utbyta idéer med anda
klubbar och ha trevligt. Jönköping
ﬁck också lämna över stafettpinnen
till det här årets pristagare. Utmärkelsen gick till Täby.”
Tidningen intervjuade också
fyra representanter från deltagande föreningar. Rubriken var
”Vad gör ni för att öka trivseln för de anställda” Karola
Bjelke, som arbetar i hemtjänsten och representerade personalklubben i Gislaved svarade:

”

- Vi har just gjort en teaterresa,
vi har varit på konstresa till Öland,
testat tunnbrödsbakning. Förra
året åkte vi till Halmstad för att
titta på trav Sedan har vi en må
bra-dag med spa, den är viktig.
- Det är viktigt att kunna göra
saker med sina arbetskamrater på
fritiden, så att det inte bara handlar
om jobb.
Inger Holm, fysisk planerare och
representant för Skövde kommuns
fritidsförening.
- Vi har olika sektioner inom
fritidsföreningen. Det ﬁnns bland
annat foto, golf och mc. Fiske är
stort och vi har också en rätt aktiv
jaktsektion.
- Aktiviteterna har en viktig social funktion, det är en chans att
träffa folk som jobbar inom andra
förvaltningar men för samma arbetsgivare.
Bosse Melin. Lärare och representant för personalklubben i
Kungsbacka.
- Det är svårt, vi hade en kick
off i augusti för alla anställda och
deras familjer. Två familjer kom.
- En sak som blir mer och mer
populär är Vårruset i Göteborg.
Sist var det 500 damer som ställde
upp och vi chartrade bussar så att
man kunde slappna av och njuta
av dagen.
Christer Jansson, kurator och
representant för MIK i Örebro.
- Vi jobbar mycket med en tjejsatsning. Barn- och äldreomsorgspersonal har det jobbigt, det är
tuffa tider.
- Vi ordnar bland annat stavgång, teaterresor och gymnastikPersonalen vi möter tycker att det
går bra, men vi får slåss mot en
del politiker som inte tycker att
verksamheten är viktig.”

KAF går på
offensiven
trots dålig
ekonomi
KAF har som så många andra
hamnat i ekonomiska svårigheter.
Orsaken är enkel. Våra inkomster,
som nästa till hundra procent är
medlemsavgifter, har minskat allt för
mycket de senaste åren. Det indragna
bidraget från Svenska Kommunförbundet har varit det som fått stenen i
rörelse i den ekonomiska utförsbacken. Trots detta har styrelsen beslutat
att gå på offensiven efter årsskiftet.
Det är, anser vi, vår enda chans att
komma tillrätta med förbundets prekära situation. Åtgärdsprogrammet
innebär följande:
1. Att återigen uppvakta Svenska
Kommunförbundet för att få tillstånd
ett samarbete förenat med ekonomiskt stöd.
2. att skriva till samtliga kommuner, som inte är medlemmar i KAF,
med information om förbundet, ett
exemplar av sista numret av KAF
Nytt i år samt en faktura på medlemsavgiften. Brevet skall ställas till
kommunens personalchef.
3. att strax efter årsskiftet ringa
upp dessa personalchefer för att höra
sig för om man fått brevet, hur situationen är beträffande fritidsförening
i deras kommun och hur man ser på
att betala översänd faktura.
4. att undersöka möjligheten till
sponsring av enskilda projekt i kommuner med inriktning att undersöka
fritidsföreningarnas roll i kommunernas friskvårdsarbete.
5. att om ingen medlemsförening
tar på sig att arrangera Årets konferens 2005 göra det i egen regi.
6. att organisera styrelsearbetet
med tre övergripande funktioner
nämligen ett verkställande utskott,
ett utskott för kansli och utveckling
samt en RM-kommitté.
7. att förändra inriktningen på tävlingen ”Årets fritidsförening”.
Hjälp oss med synpunkter på och
idéer om hur vi skall kunna öka våra
inkomster och minska dito utgifter.
Skriv några rader till oss i vårt Forum på www.kaﬁnfo.nu.

15

KAF- Nytt

Tävling!

Fritidsföreningarnas
fyndigaste logotype
KAF-Nytt inbjöd i somras till tävlingen ”Den fyndigaste logotypen”
och nu är den första pristagaren utsedd. Glad för uppmärksamheten
stegade Personalklubben Axets
ordförande, Monica Lindor, fram
för att hämta diplomet ur kommunalrådet Åke Johansson hand.
Detta skedde på konferensmiddagen under Årets konferens den 14
oktober i Jönköping. Som smålänning gladde detta Åke. Axet är som
bekant personalklubben i Vetlanda
kommun.

Axets ordförande Monica Lindor med
diplomet för Årests logotype.

Sjutton föreningars logotyp bedömdes, dessa var:
Aktiv Fritid ......................Kalmar
Allankan ....................... Österåker
Axet ................................Vetlanda
Dakapo ............................... Växjö
Fågelfri .......................Falkenberg
GKFF ............................Gällivare
Gnistan ........................ Mönsterås
Hälsoprojektet ................ Västerås
KomFri ............................. Rättvik
Komik ................................. Täby
Kom.Loss .........................Vännäs
Kommandå .................... Finspång
KommunAkuten......... Härjedalen
Markiserna .......................... Mark
MerKraft ............................ Borås
PåGång ........................ Hedemora
Tykom ...............................Tyresö

Juryns motivering
KAF-Nytt:s redaktion har varit tävlingens jury. Motiveringen till det
segrande bidraget var följande:
”Logotypen har en utmärkt graﬁsk
utformning. Denna anknyter på ett
enkelt sätt till Vetlanda kommunvapen. Kommunen med ax.
Axet kan också tolkas som föreningen med fart och framåtanda,
vilket avspeglas i deras verksamhet”.
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Tyvärr kan inte alla deltagande föreningars logotyper visas då de inte
är i tryckbart format.

KAF- Nytt
1995 bildades personalföreningen PULSEN i Sandviken kommun. Det gick trögt i starten. Så
trögt att den efter bara några
år var på väg att läggas ned,
men räddades i sista stund av
några entusiaster. Från år 2000
har styrelsen fyllt på med flera
pådrivande krafter med det gemensamma syftet att göra något
bra för anställda och förtroendemän i Sandvikens kommun.
Några av dessa träffade jag vid
ett besök i Sandviken den första
dagen i november 2004.

PULSEN

en förening, som pulserar

Text: Olle Wegner
Styrelsen för PULSEN Sandvikens kommun
Fr.v. Anna Holmsten, Anki Randwiir, Marcus Nilsson, Annika Östling
och Sonja Karlborg

PULSEN är i dag en helt fristående förening i juridisk
mening. Inkomsterna består dels av medlemsavgifter,
150 kr per anställd och år, dels av ett bidrag från kommunen. Samtidigt får man betala moms och andra
avgifter utan avdragsrätt. Genom sitt framgångsrika
arbete är så gott som samtliga anställda i Sandvikens
kommun och de kommunala bolagens medlemmar. 2
245 av ca 3 300 anställda. Medlemsavgiften dras på
lönen i mars månad.
PULSEN har inga sektioner eller utskott. Det innebär
att en stor arbetsbörda läggs på styrelsens ledamöter,
som har rätt att arbeta för föreningen 40 timmar per år
på betald arbetstid. Ordföranden Marcus Nilsson, som
är yrkesvägledare för arbetslösa vuxna, har stor frihet
att utnyttja denna tid. Han har bland annat på senaste
tiden haft överläggningar med kommunens politiker
och chefer. Marcus Nilsson representerar också PULSEN vid introduktionsdagarna för nyanställda.

PULSENS verksamhet har växt med åren och blir
mer och mer populär, vilket medlemsökningen visar på.
KAF Nytt berättade i nr 4 2003 om något av vad man
satsade på år 2002. I dag är verksamheten betydligt
större. Resor i alla dess former lockar oerhört många.
Vad sägs om en sådan resa till Lofoten i Norge, ett
späckhuggarsafari, eller en skidresa till Alperna. Så
kallade positiva föreläsningar är också mycket uppskattade. Ett av föreningens senaste initiativ är att bjuda in
samtliga långtidssjukskrivna till en sådan.
PULSEN samarbetar också med personalklubben på Sandviks AB, något man hoppas mycket på
i framtiden. Kurser och studiecirklar erbjuds i samarbete med studieförbunden. Det är något de senare
uppskattar. PULSEN har blivit något att räkna med
i Sandviken. Biobiljettförsäljningen är en succé.
I klass med DAKAPOS i Växjö, måhända? Samma
succé är försäljningen av liftkort till Kungsbergets
skidanläggning.På sidan 18 här i tidningen berättar vi
om ett nytt samarbete, nämligen det med personalföreningen i Nyköpings kommun.
PULSEN välkomnar alla skidentusiaster till Sandviken 4 och 5 februari nästa år. Då bjuder föreningen
till RM - tävlingar i längdskidåkning. Missa inte det!
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Sandviken med järnet i centrum

Text: Olle Wegner

Sandvikens kommun omfattar
ett stort stycke av Gästrikland, från
Kungsberget i norr till Gysinge i söder.
År 1971 slogs dåvarande Sandvikens
stad samman med köpingen Storvik
och landskommunerna Ovansjö, Årsunda och Österfärnebo.
Gemensamt för hela området har varit järnets ekonomiska betydelse. Historiskt sett har denna trakt varit
befolkad sedan stenåldern. Redan under vikingatiden
blev järnet ekonomisk betydelsefullt. Trakten kring
Årsunda innehöll järnrika myrar som utnyttjades för
dåtidens framställning. Från slutet av 1500-talet växte
järnbruken upp som svampar ur jorden. Orsaken var
den goda tillgången till vattenkraft och skog för träkolsframställning. Gysinge vid Dalälven var ett sådan
så kallat vallonbruk. Andra var Hammarby och Högbo
Bruk. Det färdiga järnet transporterades med foror till
stapel- och exportstaden Gävle.

kallades förr, Bergslagsbanan. Båda hade stor betydelse under industriepoken. Storvik har fortfarande
kvar sin prägel av stationssamhälle från sekelskiftet.
Ett viktigt minnesmärke är stationshuset ritat av arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd.

Bandy
Sandviken är och har varit en stor idrottskommun.
Både Sandvikens IF (med 21 allsvenska säsonger)
och Sandvikens AIK har ett förﬂutet som allsvenska
fotbollslag. Största framgångarna har dock den senare
föreningens bandylag haft. Sex SM-guld av nio avverkade ﬁnaler och med storstjärnor som Einar Ask
och Magnus Murén i laget. Från Sandviken kom också
långdistanslöparen Valter Nyström, vars svenska rekord på 10 000 m höll sig i årtionden.

Bessemerprocessen
En engelsk ingenjör, Henry Bessemer, gjorde i mitten av 1800-talet en epokgörande upptäckt, nämligen
en metod att minska kolhalten i järnmalmen. Det var
ägaren till Högbo Bruk, Göran Fredrik Göransson,
som utvecklade metoden. Han var den första som på
Edskens Bruk, strax söder om Hofors, lyckades genomföra processen med tekniskt och ekonomiskt gott
resultat år 1858. De båda bruken lämpade sig dock
inte för expension. En ny stålstad byggdes i stället
upp vid Storsjön och den nyanlagda järnvägen mellan Falun och Gävle. Sandvikens järnverk blev på så
sätt grunden till den moderna stålindustrin i Sverige.
I dag är järnhanteringen i kommunen koncentrerad till
Sandviken och storföretaget Sandvik AB, som bland
annat producerar bergborrar med hårdmetallskär.

Storvik
Järnet är på sitt sätt också knuten till kommunens
näst största ort nämligen före detta köpingen Storvik.
Dess utveckling hängde samman med järnvägen. Här
möts norra stambanan och GDG eller som den också
Faktaruta Sandviken kommun
Folkmängd .......................... 36 817
Yta .................................. 1 165 km²
Kommunfullmäktiges sammansättning:
M 5, C 4, Fp 5, Kd 4, Mp 1, S 25 och V 7
Politisk majoritet: S + C
Antal kommunanställda: ... ca 3 300

Sandviken rustar för
skid-RM
den 4 - 5 februari 2005

P

ersonalföreningen PULSEN i Sandviken har
arbetat för högtryck för att få riksmästerskapen
på skidor 4 och 5 februari 2005 i hamn. Med andra
ord att få arrangemanget att gå ihop ekonomiskt.
I början av november kunde en nöjd tävlingsledning konstatera att så var fallet. Intresset för tävlingen bland Sandvikens företagare har varit över
förväntan.
Tävlingsplats blir Högbo Bruk Vid Högbo
Bruk, strax norr om Sandviken, ligger en av distriktets allra ﬁnaste längdskidanläggningar. Den
är en av få, som har ett sanktionerat samarbete med
Vasaloppet för träning och motionstävling. Här ligger också Hotell Park In, som är berömt för sitt kök.
Restaurangen drevs tidigare av mästerkocken Gert
Klötze. Det var i Högbo, som kocklandslaget låg i
träning inför sina mästerskap.
I anslutning till skidanläggningen ﬁnns även ett
vandrarhem och stugor att hyra.
Tävlingens huvudsponsor är Team Sportia. Medarrangör är Högbo AIK, som svarar för spår och
tidtagning.
Forts sid 19
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RM – arrangörer

Vem tar initiativet?

KAF´s RM-kommitté efterlyser arrangörer för
de ”traditionella” mästerskapen år 2005. Vi tar
också emot förslag på nya tävlingsgrenar/former.
Sanktionerade mästerskap 2005 är: ·
• Skidor i Sandviken
• Bowling i Sala
• Golf i Sigtuna
• Pimpelﬁske i Ludvika
• Boule i Uppsala

Vid sidan av den kommunala fritidsföreningen
ﬁnns på många håll en förening för pensionerade
kommunanställda. Dessa är ofta mycket aktiva
och bedriver verksamhet liknande fritidsföreningen, men med mer inriktning på kultur och
samvaro. Det brukar också vara så att fritidsföreningens aktiviteter står öppna för pensionärsföreningens medlemmar.

Golf-RM 2006 avgörs i Söderhamn.
SSIF/KAF-spelen 2005 avgörs i Eskilstuna,
troligtvis i april månad.
Vilka kommuner vill arrangera RM-tävlingar
2005 i Badminton – Bridge – Orientering och
Terränglöpning?
Eventuellt andra grenar?
RM-kommitténs ledamöter lämnar ytterligare
upplysningar:
Stig Lundberg 08 – 766 56 29
Christer Eriksson 0142 – 850 08
Slutligen! RM-kommittén efterlyser hågade
föreningar för kommande RM-arrangemang.

Det har nu glunkats på sina håll om hur man
skulle kunna få ett samarbete med KAF. Och
KAF säger inte nej därtill. Vi har de organisatoriska resurserna även om de är små. Vi har
”Årets konferens”, som ger möjlighet till en
årlig träffpunkt. Och vi har riksmästerskap, som
borde locka. Många av våra pensionärer deltar
också ﬂitigt i dessa. Så vem tar initiativet till
en underorganisation inom KAF för kommunala
pensionärsföreningar.
Skriv eller hör av er till:
Kommunanställdas Fritidsförbund,
291 80 Kristianstad; tfn 044-13 51 52

karisma@kristianstad.se

eller till Olle Wegner, Nyborgsvägen 7, I,
195 71 Rosersberg; tfn 08-590 358 07

olle.wegner@minpost.nu

Visa upp er kommun och er förening! Det gör
man bäst genom att arrangera ett riksmästerskap
för övriga Sveriges kommunanställda.

Kamratmiddag med dans kommer att äga
rum på hotell Park In kvällen den 4 februari.
Deltagandet i RM kan bli en bra träning för alla
som tänker åka Vasaloppet 2005.
PULSEN tror och hoppas på att deras RM-koncept
skall locka många att komma till bandymetropolen
i Gästrikland för att åka skidor. Inte minst vill man
locka alla som ligger i träning inför Vasaloppet att
pröva spåren i Högbo. Det går också utmärkt att
förlänga vistelsen en dag för ytterligare träning.
Riksmästerskapen avgörs nämligen fredag och
lördag. Stanna även på söndag den 6 februari
för skidåkning. Der är ett tips från tävlingsledningen.
Inbjudan har sänts ut i november 2004. Se
till att den hamnar rätt! Med andra ord hos era
skidintresserade inklusive alla dem som skall åka
något av Vasaloppen senare i vinter.

Har ni inte fått denna inbjudan bör ni omgående
ringa Anna Holmsten 026- 241241
eller 070 - 602 31 45.
e-post: anna.holmsten@sandviken.se.
Anna är en av de två i tävlingsledningen. Den
andra är Johan Rune, känd av många i RM-sammanhang.
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