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AGENDA FÖR 2017
Riksmästerskap kommer som vanligt att hållas
i golf och bowling.
RM i Bowling avgörs i Rättvik den 20 maj, se
inbjudan på sista sidan. Vi saknar just nu arrangör för RM i golf. Hör av er ni som är intresserade.
Vi kommer också att utöka vårt samarbete med
andra nationella organsiationer, för att på så
sätt ha ett större utbud på tillfällen att träffas
och utöva våra favoritgrenar.
I samarbete med KORPEN kommer vi att få tillgång till en kalender för alla nationella organisationers mästerskap, tävlingar eller andra
aktiviteter som vi KAF:are kan deltaga i.
Information och inbjudan och all information
och anmälan kommer att finns på hemsidan.
www.kafinfo.se

Årets konfernes kommer att hållas i Vänersborg,
tidpunkt kommer att meddelas när vi närmar oss.
Här träffas vi och har tid till nätverkande med
våra kommunkollleger.
Vi möts i Vänersborg 2017!

Ett år med KAF går så snabbt. Årets stora tilldragelse var KAF konferens i Umeå
med ett fantastiskt upplägg, där vi fick en inblick in i KAF framtiden. Allt lovar gott
om vi gör KAF tillsammans.
Vi i KAF önskar Alla ett Gott Nytt År 2017!
Per-Anders Löthman
Ordf. KAF
KAF har ny e-postadress. kontakt@kafinfo.se
						

denna gång!
I detta nummer får vi ett reportage från Årets Konfernes 2016. Naturligtvis så har
Olle delat med sig av några tänkvärda synpunkter och mycket mer.
Trevlig läsning önskar vi inom KAF!
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Årets konferens
i Umeå
2016 placerade sig Personalföreningen Sporren Umeå
på kartan för alla KAF-medlemmar. Sedan utnämningen till Årets fritidsförening 2015 har vi fått ta del
av många nyfikna frågor om denna del av världen
(norra delen av vårt avlånga land) och sett framemot
att få visa vår stad. Den 29 september stod vi så redo
att välkomna deltagare från 19 olika kommuner till
Årets konferens.
Efter välkomstmingel med livemusik, rörliga aktiviteter och frågesport drog vi igång programmet. Karin
Öberg, Ordförande för Sporren, inledde med ”Sagan
om Sporren” - en kort bakgrund till varför vi alla samlats på kulturhuset Väven denna dag, innan övriga
talare välkomnades.

KORPEN inspirerade oss till aktiviteter genom
Anna Sundströms försorg

Genom en inledande information om Umeå som
stad och kulturarena av kulturchef Fredrik Lindegren
följd av personaldirektör Birgitta Forsbergs beskrivning
av Umeå kommun som arbetsgivare och dess personalpolitik målades några förutsättningar upp, innan vi
sedan styrde in på framtidens personalförening.
Efter en kort omvärldsspaning med hjälp av SKLs
film fick vi bekanta oss med trender inom kommuner
och landsting. Utifrån denna bakgrund samt egna
kunskaper och erfarenheter fick grupperna i uppdrag
att fundera på hur deras förening skulle se ut när det
år 2021 var dags att skriva en ansökan till utmärkelsen
”Årets förening”. Många aspekter vägdes in (generationsskifte, ökad urbanisering och polarisering, ökat
teknikstöd, globalisering och mångfald etc.) i dessa
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framtidssträvande personalföreningar. Vi vill särskilt
berömma alla deltagare för det kreativa och engagerade arbete och slutresultat som detta utmynnade i!
Sammanfattningsvis kan konstateras att den framtida personalföreningen bygger broar, river murar och
skapar nytt. Föreningen tillvaratar egna och andras
resurser och förmågor samt lyfter medlemmarnas
livskvalité genom berikande möten och nyskapande
upplevelser. Alla kommunmedarbetare är kostnads-
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fritt medlemmar. Medlemmarna är delaktiga och
aktiva i en mångfald av meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter. Föreningen erbjuder något som ger
hälsa, lust, glädje, inspiration, energi och gemenskap
till alla! (Personalföreningen som siktade högst skulle
bland annat samarbeta med NASA…)

serenad!) Slutligen dansandes det glatt och inlevelsefullt till tonerna av Umeåbandet ”Janders”.

Efter passet med erfarenhetsutbyte och eget arbete
avhandlades KAF´s Årsstämma och alla konferensdeltagande kommuners personalföreningar fanns således
representerade på plats.
Under senare delen av eftermiddagen tog så naturens krafter över och bjöd på ett sällan skådat regnoväder– lagom till den guidade stadsturen utomhus!

Som tur var trotsade de tappra konferensdeltagarna
vädergudarna och gick i samlad trupp till ”Guitars the
museum” för att ta del av bröderna Åhdéns passion
och världsunika gitarrsamling.
Alla lyckades också slutligen vada sig fram till
dagens(kvällens) sista punkt - middag i Stadshusets
egen restaurang ”Översten”. När vi minglat och torkat
något satte vi oss tillbords och avnjöt en tre rätters
middag till musik av Sensibelle och hennes fantastiska
kör K2. Under kvällen delades priser ut till vinnarna av
Årets logotype (GKFF Gällivare kommun) samt Årets
fritidsförening 2016 (Personalklubben Vänersborg
kommun) av KAF´s ordförande Per-Anders Löthman
(vilken även passade på att framföra en enastående
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Andra dagen samlade Sporren både konferensdeltagare och sina egna medlemmar till föreläsningar.
Jenny Åkerman talade om vår hjärna, vår glädje, våra
personligheter och resurser och Olof Röhlander om
hur vi kan lära oss att få mer gjort och samtidigt njuta
av det. Som ett hälsofrämjande inslag i programmet
höll även Korpen en platsanpassad pausgymnastik
(EFIT) som fick deltagarna att skratta, röra sig och
mjukna upp lite. Sist på scen lämnades en liten ”glädjerapport” från Glädjefabrikens Sandra Olofsson.
Årets konferens 2016 i UMEÅ avslutades i solsken
på restaurangbåten Sjöbris vid Umeälvens kaj med
gemensam lunch, avslutande tacktal, många kramar
och hopp om snart återseende.
SPORREN tackar alla härliga deltagare för en lyckad
konferens i Umeå och ser fram emot att ses i Vänersborg 2017!
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Mitt
namn är

Karin
Öberg
– vår
röst i
norr

Jag är nybliven
ledamot i K A F:s
styrelse

J

ag, Karin Öberg, föddes
i Umeå en majdag 1965 och
har sedan dess blivit staden
trogen eftersom Umeå visat sig
vara en bra stad att leva och verka
i. Helt enkelt en ”lagom stor” stad
med tillgång till det mesta man
kan önska och behöva och därför
en bra utgångspunkt. Umeå är en
ungdomlig och nytänkande universitetsstad med ett rikt musikoch kulturliv, regionsjukhus och
framstående forskning, närhet till
natur- och friluftsliv och med bra
kommunikationer till Stockholm
(1 timmes flyg), övriga Sverige och
världen.
Här har jag alltså växt upp och
gått både grundskola och Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Förutom sommarjobb som
utsättare & pinnflicka på Nils P
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Lundh samt diversearbetare på
Västerbottens Grusförädling, var
mitt första riktiga arbete som lokalvårdare inom dåvarande Fastighetskontoret, Umeå kommun.
Efter examen som Arbetsterapeut på rehabiliteringslinjen vid
Umeå Universitet/Hälsohögskolan
(1989), jobbade jag två år inom
Västerbottens läns Landsting på
Björkgården i Sävar med neurologisk rehabilitering (framför allt
MS, Parkinson och Stroke) Därefter
återvände jag i min ”nya roll” till
Fastighetskontoret, därefter Tekniska kontoret och sedan Stadsledningskontoret som Hälsoutvecklare inom Personalavdelningen.
Idag tillhör jag vår gemensamma
Personalfunktion och processen
Arbetsmiljö & Hälsa.

I denna kära kommun Umeå
har jag nu hunnit med både 25-års
gåva och lite annat… (hur gick det
till??) Här har jag arbetat med allt
från rehabilitering och aktiviteter
för sjukskrivna, till friskvårdsinsatser och utvecklingsprojekt inom
området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Alkohol- & drogfrågor,
tobaksförebyggande arbete och
tobaksavvänjning, jämställdhetsplaner och mindfulness. Gympagrupper och Grön Rehab, utbildning av chefer, skyddsombud och
hälsoinspiratörer, upphandling av
företagshälsovård och andra specialisttjänster inom arbetsmiljöområdet. Och sist men inte minst
den hedersamma uppgiften som
ordförande i Umeå kommuns personalförening SPORREN. Detta förtroendeuppdrag är jag särskilt glad
och stolt över!
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ten och samordning i de flesta
sammanhang
- små som stora.
De områden som
jag framför allt
vill (och tror?)
att jag eventuellt
kan bidra inom är
de som har med
mänsklig hälsa,
personlig utveckling och livet i
stort att göra och då gärna i ett
brett perspektiv.
(Jag är mycket för
helhetssyn och
sammanhang…)
Mina fritidsintressen

(Läs mer om Sporren på www.
sporren.info)
Jag upplever Umeå kommun
som en framsynt och utvecklingsinriktad arbetsgivare där frågor
som arbetsmiljö och hälsa sedan
många år har en självklar och välförankrad roll både hos ledning
och politiker och där jag och mina
kollegor tillåts (eller förväntas)
ständigt jobba med utveckling i
framkant. Därför har också Sporren som personalförening en given
och väl ansedd roll som en del i
och ett komplement till arbetsgivarens verksamhet och insatser.
Min uppgift i K A F
Eftersom jag inte har det helt
klart för mig ser jag det som min
första ”praktikantuppgift” att bilda
mig en mer kunskapsbaserad och
medveten uppfattning om. Hur jag
sedan kan bidra till detta sammanhang på bästa sätt, utifrån mina
förutsättningar, blir då ett naturligt
nästa steg. Det jag vet är att jag
till min natur är en samverkande
människa som tror på samarbe-
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Hm, det här var
enklare att beskriva när man var yngre. Ju längre
man levt desto svårare verkar det
bli att enkelt och tydligt fånga detta? Men jag kan berätta så här; i 14
år höll jag på med hästar, red och
hade till sist egen ponny, därefter
stor häst osv. Jag bodde formligen
på stallet och mina föräldrar kom
med mat dit för att jag skulle få
något i mig. Här hade jag förresten
mitt första styrelseuppdrag i URFUS (Umeå RyttarFörenings UngdomsStyrelse) Därefter inträdde
en 10-års period av motorcykelkörande, åkande och umgänge.
Jag var engagerad styrelsemedlem i Vännäs MC-klubb ”Zeke Cycles” och vi var aktiva besökare på
många MC-träffar runt om i landet
och till viss del även i Norge. En
och annan MC-semester i Österrike och dåvarande Tyskland hanns
också med. Många härliga vänner
och bekantskaper blev det härigenom.
Sedan inföll flera år av innebandyspelande, gympaledande
på IKSU (Umeås motsvarighet
till Friskis & Svettis) för att sedan
övergå mer till Tai Chi, Qi Gong,
Yoga och intresse för Mental Trä-

ning, Mindfulness och liknande.
Idag blir det dock mest prioriterad
tid för promenader, meditation,
vistelser i stugan i Norrmjöle (2
mil söder om Umeå) och resor
(som är ett viktigt livselixir för mig
och mitt KASAM…!) Jag är också
mycket intresserad av mänskliga
möten och andra kulturer. Annat
livsviktigt är förstås lilla familjen
med nu 13-årige sonen Kasper och
sambon/fästmannen L-Å samt vårt
mysiga gamla radhus ”Öst på stan”.
I övrigt är jag fn dvärghamstermatte (sonens…) till sötaste lilla
”Mumsan” i avvaktan på ett kommande liv som hundägare under
2017. Siktet just nu är inställt på
en Welsh springer spaniel, tror vi?
I övrigt ser jag mig som en hyfsat
kreativ människa med en optimistisk livssyn och livlig fantasi som
gillar bra musik och att dansa, har
en förkärlek för spanska och måste till smultronstället Höga Kusten varje sommar. Annan kuriosa
(eller värdelöst vetande); älskar
vackra blå ting, förbrukar (missbrukar?) mängder av värmeljus
under vinterhalvåret, har gjort ett
fallskärmshopp samt ridit både
elefant, kamel och åsna.
Det var lite om mig, ny styrelseledamot i K A F från Umeå.
Karin Öberg, december 2016
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Mitt namn är
Carl Ceder – vårt ljus
i väster
Jag är nybliven ledamot i KAF:s styrelse.

J

ag föddes en solig aprildag 1979 på KSS (Kärnsjukhuset) i Skövde, men har växt upp och gått i skola
i Vänersborg. Jag är med andra ord en genuin Vänersborgare. Jag är utbildad i musikestetiska programmet, började min yrkeskarriär som servitör, ett yrke
som tagit mig ut i världen till bland annat Norge och
Irland. Numera arbetar jag som personalklubbskonsulent i Vänersborgs kommun. Jag bor i en på tok för
stor lägenhet i centrala Vänersborg, varannan vecka
med mina barn.

Vänersborgs kommun som arbetsgivare
Det som gör Vänersborgs kommun till en så bra
arbetsplats är att vi erbjuder utvecklingsmöjligheter
och förmåner som bidrar till att medarbetare trivs och
aktivt väljer att stanna i kommun som arbetsgivare.
Personalklubben har också en stor del i att medarbetarna upplever Vänersborgs kommun som en attraktiv
arbetsplats.

Mitt arbete som personalklubbskonsulent
Innebär att jag är ansiktet utåt för Personalklubben
i Vänersborgs kommun. Jag planerar tillsammans med
styrelsen föreningens verksamhet. Jag fungerar som
spindeln i nätet och administrerar även kommunens
förmånsportal. Förmånsportalen är en webbaserad
portal där medlemmarna kan anmäla sig till alla personalklubbens aktiviteter, men också ta del av rabatter
från såväl rikstäckande som lokala aktörer, samt se
arbetsgivarens samtliga förmåner.
En stor del i arbetet går även ut på att informera
nya medlemmar vid nyanställningsträffar samt hela
tiden komma med nya uppslag och idéer till hälsofrämjande aktiviteter.
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Friskvård
I Vänersborg arbetar vi aktivt med friskvård 		
för våra anställda. Detta arbete drivs
•
via personalklubben
•
genom insatser av hälsoinspiratörer och
personalklubbsombud och
•
med hjälp av Företagshälsovården
I Vänersborgs kommun har vi två utgångspunkter
gällande hälsa för alla anställda nämligen:

Arbetsplatsens behov
För att nå ett hållbart arbetsliv är det viktigt att
personalen tillsammans med chefen kontinuerligt
diskuterar vad som behöver utvecklas utifrån arbetsplatsens
behov. Kommunen har många olika verksamheter
med skilda arbetsförhållanden, vilket innebär att
behoven och förutsättningarna för att behålla eller
utveckla hälsan skiljer sig åt mellan de olika arbetsplatserna. För att möjliggöra en hållbar arbetssituation kan det bli aktuellt med riktade hälsofrämjande
insatser utifrån de behov, som gäller för den specifika
arbetsplatsen.
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Individinriktad friskvård
En annan utgångspunkt för att nå
hälsa är att utgå från den enskilda
individen.
Till skillnad från arbetsplatsens
behov där insatserna kan se olika ut
handlar individinriktad friskvård om
kommungemensamma insatser som
riktar sig till alla anställda. Det handlar om att öka personalens hälsomedvetande och inspirera till ansvarstagande och engagemang kring den
egna hälsan. Individinriktad friskvård
förutsätter en aktiv medverkan av
individen.
Det går inte att vara passiv och bli
friskvårdad. Varje individ har alltså ett eget ansvar för
att ta hand om sin hälsa. Individinriktad friskvård kan
till exempel handla om möjlighet till ökad kunskap och
lättillgängligt utbud av friskvårdande aktiviteter, som
sker utanför arbetstid.
I Vänersborgs kommun är det Personalklubben som
utgör basen för det individinriktade friskvårdsarbetet,
främst vad gäller att erbjuda ett lättillgängligt utbud
av friskvårdande aktiviteter. Utbudet styrs av medlemmarnas, det vill säga samtliga kommunens anställdas,
idéer och önskemål.
Vänersborgs kommun som arbetsgivare står helt
bakom fritidsföreningen i arbetet med individinriktad
friskvård. Det är ett politiskt beslut att föreningen
skall finnas samt att verksamheten skall bekostas
med bidrag från förvaltningarna. Det är även politiskt
beslutat att det skall finnas ett personalklubbsombud
på varje arbetsplats.

Min syn på K A F och den roll jag hoppas
kunna bidra med i förbundet
Jag anser att K A F skall vara en samordnande organisation som kan bidra med stöd och nya uppslag till
medlemsföreningarna. Jag hoppas kunna vara med
och bidra med kontakter och arbete mot näringsliv
och privata aktörer bland annat att knyta till oss attraktiva förmåner till medlemsföreningarna och på sikt
öka antalet medlemmar i K A F.
Carl Ceder
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Carl tillsammans med delar av sin styrelse, som har mottagit utmärkelsen
”Årets fritidsförening” i Umeå

Fakta om Vänersborgs kommun
Cirka 38 000 invånare.
- Huvudstad i Västra Götalandsregionen.
Kommunalskatt totalt: 33:69
Kommunen som arbetsplats
- 3 200 anställda.
- Sveriges bästa personalklubb.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Politisk majoritet: S tillsammans med C
och MP
S.......................................................... 14.
M........................................................ 10
V.......................................................... 6
SD........................................................ 6
C.......................................................... 4
MP...................................................... 4
L.......................................................... 3
KD....................................................... 2
Välfärdsp............................................. 2
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Det jag tänker skriva om vännen Lars-Olof Lindholm, hade sin
början, när snön smält undan och
gatorna i Stockholm låg torra och
grå i mars 1989. Det var den 17
mars 1989. En interrimstyrelse
hade inbjudit till bildandet av ett
förbund för kommunala fritidsföreningar. Mötet ägde rum på
dåvarande Svenska Kommunförbundets lokaler på Södermalm i
Stockholm. På detta möte berättades om tankarna bakom bildandet. Bland de närvarande representanterna för fritidsföreningar
runt om i landet fanns några från
Nacka Kommunkorp. De yttrade sig
flitigt. Bland annat om tidigare försök med riksmästerskap i bordtennis och bowling. En av dessa ingav
mycket förtroende och hamnade
följdriktigt in i Kommunanställdas
Fritidsförbunds första styrelse.
Hans namn var Lars-Olof Lindholm.
Lars-Olof föddes 1943 mitt under brinnande krig i Lovisa stad, 87
km öster om Helsingfors i Finland.

Lars – Olof Lindholm – tjugosju år
i styrelsen varav arton som förbundsordförande
Efter ingenjörsutbildning hamnade
Lars-Olof så småningom i Sverige.
1965 fick han anställning som mätningsingenjör i Nacka kommunförvaltning, där han stannade kvar till
pensioneringen för några år sedan.
Vad Lars-Olof inte vet om kartor
och om tomter och om vägar och
om brunnar i denna förorts- och
skärgårdskommun är inte värt att
veta. Jobbet som mätningsingenjör
har han trivts bra med även om det
ibland kan vara knepigt med husägare, som inte alltid är nöjda med
kommunala beslut och grannars
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synpunkter. Men arbetet blev aldrig enformigt. Det har också varit
inspirerande att ha fått vara med
om hur och på vilket sätt Nacka
utvecklats under åren, tycker LarsOlof .
Lars-Olof fann sig snabbt till
rätta i K A F: s styrelse och bidrog aktivt med sina kunskaper
under förbundets uppbyggnadsskede. Erfarenheten från Nacka
Kommunkorps tidiga arbete med
försök till riksmästerskap var till
stor nytta inte minst vad gällde
personkontakter inom Korpen i

Stockholms län. Vid K A F:s tredje
förbundsstämma, den som ägde
rum i mars 1992 i Stockholm, utsågs Lars-Olof till ny förbundsordförande, ett uppdrag som han på
sitt bestämda och förtroendefulla
sätt innehade fram till i oktober
2010. Han stannade dock kvar i
styrelsen som ledamot och K A F
fick ytterligare del av hans kunskaper och erfarenheter i sex år. Men
med 73 år på nacken och med ett
vardagsliv alltför långt borta från
kommunen och dess fritidsförening, ansåg Lars-Olof att det i år var
dags att ”kliva av”. Så vid förbunds-
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stämman i Umeå den 29 september lämnade LarsOlof KAF efter 27 års troget arbete. Nu är det endast
förbundskassören Christer Jansson, som varit med i
styrelsen sedan bildandet 1989.
Lars-Olof Lindholm har bidragit med mycket under åren i K A F. Det var Lars-Olof som skapade det
mycket fina förbundsvapnet. Det har inte alltid blivit
uppmärksammat. Han har vid sidan av ordförandeuppdraget svarat för att riksmästerskap kommit till
stånd i bowling på orter runt om i Sverige. Själv har
han deltagit i de flesta, några gånger med framträdande placeringar. Han har också från början ansvarat
för våra kontakter med leverantören av medaljer och
standar till samtliga våra mästerskap.
Lars-Olof och jag har som sagt känt varandra sedan
mars 1989. Vi har båda arbetat i förortskommuner i
Stockholms län och vi har ”kompat” ihop på otaliga
möten och resor. Ibland har vi åkt runt och gratulerat
glada fritidsföreningar, som blivit utsedda till Årets
fritidsförening. Vi har uppvaktat Svenska Kommunförbundet och nuvarande SKL om stöd. Vi har ingått i juryn för Årets fritidsförening och en gång presenterade
vi K A F på Älvsjömässan. En minnesvärd överläggning
höll vi med generalsekreteraren för Vasaloppet om
möjligheten att få vara delarrangör för Kommunvasan
under Vasaloppsveckan. . Det mötet förlöpte bra,
men det blev tyvärr bara ett Kommunvasalopp. Vi har
haft regelbundna träffar med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och med SISU Idrottsutbildarna.
Dessutom årliga styrelsemöten och planeringsdagar.
På våra resor, Lars-Olof, har det blivit tid att prata.
Om än det ena och än det andra. Om exempelvis att
såga timmer till bräder, som du sedan använder att
bygga på ditt fritidshus på din och frugans älskade
ö, Södra Langö, i Stockholms Skärgård. Och om bostadsrättsföreningar och om bygglovsfrågor i Nacka.
Minns gör jag också om våra tidiga fajter i RM spåren
på skidor. Du vann alltid, men inte med så mycket.
Ljusa minnen har vi båda två från styrelsearbetet i K
A F. Sällan eller aldrig med några konflikter och med
många skratt. Tack Lars-Olof för den här tiden vi delat
tillsammans i Kommunanställdas Fritidsförbund.
Vännen Olle
PS! Jag har hört att du, Lars-Olof, fortfarande hänger med ditt gamla bowlinggäng i Nacka. Hoppas du
också hänger med på nästa års bowling RM!
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Olle Wegner får KAF:s förtjänstnål av Lars-OLof

KAF:s Förbundsvapen skapat
av Lars-Olof

KAF- Nytt

Renova IF.
Den 1 oktober 2016 genomfördes
årets riksmästerskap i innebandy
för kommun- och sjukvårdsanställda. Mästerskapet är ett samarbete
mellan SSIF (Svenska sjukvårdsanställdas idrottsförbund) och KAF
(Kommunanställdas fritidsförbund)
och arrangerades i år av MSE Fritid
Eskilstuna.
Fem lag deltog;
Sigtuna Kommun,
Renova IF (Göteborg kommun),
LIV Umeå PK (Västerbottens läns
landsting) och
MSE Fritid (Landstinget Sörmland/
Eskilstuna) med två lag.
Cupen spelades i form av en herr/
mix-turnering. Sigtuna kommun
knep guldpokalen efter en tuff finalmatch mot MSE Fritid.
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Årets riksmästerskap i innebandy
för kommun- och sjukvårdsanställda.

KAF- Nytt
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”När jag fick allt om
bakfoten”
Till julnumret av K A F Nytt 2013 skrev
jag en krönika med underrubriken: ”Man
skall inte vara så tvärsäker. Tro att man
kan allt.” Den handlade om ett tvärsäkert uttalande och för vilket jag bad om
ursäkt.
Krönikan var en redovisning av mina intryck från
Årets konferens, som personalklubben i Olofström
hade arrangerat på ett synnerligen förträffligt sätt.
Tidpunkten var 4 och 5 oktober 2013 då Blekinge
bjöd på strålande soligt och varmt brittsommarväder. Vi bjöds också på ”En smak av Blekinge”, ett
fängslande föredrag av blekingefödda simmerskan
Emma Igelström och ett hjärtans fin konferensmiddag på restaurang Snapphanen. Naturligtvis innehöll
konferensen mycket mer och främst då en kulturresa
i Harry Martinssons barndomsland. Den resan förde
oss bland annat till Nyteboda, där författaren och
nobelpristagaren var född och hade växte upp innan
katastrofen inträffade. Den som innebar att Harry och
hans yngre syskon placerades som sockenbarn i kommunen. Det var då, innan vi kom fram till Nyteboda,
jag för min bänkgranne uttalade, hur det var, fast jag
egentligen inte visste något alls.
Så här skrev jag: ”… Hur var det då med min tvärsäkerhet? Jo i bussen till Nyteboda berättade jag för min
bänkgranne om Harrys föräldrar, som, trodde jag, var
borgligt ekonomiskt välbeställda personer och som,
efter faderns död, gått i konkurs, varefter mamman
svekligen lämnade Sverige och sina barn till dåtidens
fattigvård. Som jag nu vet, hade jag fått mycket om
bakfoten och ber min bänkgranne om ursäkt för mina
påståenden”.
Besöket på Nyteboda invid Immelns strand ägde
alltså rum den 5 oktober 2013. Det var exakt 100 år
efter det att Harry Martinsson fick ett nytt fosterhem
hos en bonde i Alltidhult mitt emellan Nyteboda och
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Olofström. Vädret hösten 1913 hade varit ovanligt
torrt och varmt liksom det var 2013, då Nyteboda ägdes och drevs som kultur- och turistgård av makarna
Bengt-Sture och Eva Svensson. Nere vid sjön hade
paret inrett ett gammalt brygghus till café. Vi bjöds på
kaffe och Mor Bettys kringlor. Men också på föredrag
av Eva Svensson. Hon berättade om Harry Martinssons barndom och om föräldrarnas, Betty och Martin
Olofsson, familjeförhållanden. Och jag blev slagen
till slant. Hjälplöst fascinerad i dessa människoöden.
Det om Harry Martinsson, men lika mycket om hans
mor. Jag köpte biografier och lånade fler på bibliotek.
Jag läste och så läste jag om bland andra Nässlorna
blomma och Vägen ut, Harry Martinssons själbiografiska romaner om ungdomsåren. Jag tog kontakt med
Eva Svensson på Nyteboda och med hembygdsföreningar. Och jag fick nya fakta. Resultatet blev en essä,
som jag nu sänt över till Harry Martinsson-Sällskapet
med förhoppningen att den nu skall finnas att läsa hos
sällskapet på Jämshögs Folkhögskola.
Allt det här blev gjort bara för att jag fick förmånen att delta på Årets konferens 2013 i Olofström i
Sverige trädgård, Blekinge. Kommunen som är värd
fler besök! Bland annat för att där bor så trevliga
kommunanställda med en ambitiös och framgångsrik
personalklubb.
Vill du läsa min essä om ”Den sköna handlerskan”?
Det går fint. Den biläggs detta nummer av K A F Nytt.
Så det är bara att skriva ut.
Med julhälsningar, Olle

KAF- Nytt

Golf RM Nyköping 2-3 september 2016

E

tt RM golf till som jag fått förmånen att delta i,
det fjortonde som jag spelat och 3 har jag varit
med och arrangerat. 2016 års tävling spelades
på en fredag-lördag för första gången och det var
nästan dubbelt så många som deltog än förra året,
kanske bidrog det att det dessutom var premiär för
tre klasser A, B och C, blev en bra uppdelning av hcpen. Vädret var definitivt torrare än i Trollhättan även
om paraplyet åkte upp vid något tillfälle. Sol och vind
var det gott om.
Banan, Nyköping Västra, som vi spelade båda dagarna låg väldigt vackert inramad av skog och kullar
och för min del så tyckte jag att spelet dag ett flöt
på bra och vi hade trevligt i bollen som det alltid är
på denna tävling. Fredagskvällens middag med en
fantastiskt god mat och gott vin ställde till det för
mig dag två. Då koncentrationen inte var på topp så
blev ju resultatet därefter, som vanligt så dalade jag i
prislistan, det hjälpte inte att jag hade trevlig boll även
på lördagen, men egentligen är det ju en vinst att få
vara med och spela.
Jag var förmodligen en av de äldsta i sällskapet och
då får man inte ha för stora förväntningar att spelet
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skall hålla hela vägen men golf RM är så jättetrevligt
att vara med och spela, att träffa alla nya deltagare
och alla de ”gamla” som man träffat ända sen jag var
med första gången i Kalmar 1999. Jag kan bara hoppas
att jag kan hänga med något år till.
Sigtuna fick i alla fall en riksmästare detta året också, det har blivit några genom åren och denna gång
som första vinnare i C-klassen blev Daily Tegnefjord.
Vi hade även bokat in oss på Villa Rosenkälla bed
and breakfast, ett väldigt trevligt boende. Kommer vi
fler gånger till Nyköping så då Lars-Göran kommer vi
att boka in oss igen.
Tyvärr så har vi just nu ingen spelplats för RM 2017,
men håll utkik på hemsidan så dyker 2017 års RM
upp där.
Tack alla som jobbat med RM och gjort det till en så
trevlig tävling och vi kommer gärna tillbaka.
Hälsningar
Anita Lindgren

KAF- Nytt

Vart är klubbarna på väg!

N

u eller aldrig, sa vår kommunchef i Växjö i början av seklet. Är ni en personklubb att räkna
med in i framtiden för den Goda arbetsplatsen
eller som nu i värdegrundens tidevarv. Absolut, en
personalklubb står för alla positiva värden som man
kan önska sig i en stor arbetsplats som en kommun är.
Gemenskap, solidaritet, jämlikhet, glädje och hälsa,
allt vad en bra arbetsgivare ska stå för och vill erbjuda
sina medarbetare. Detta är personalklubbarnas motto
och riktmärke i deras vardagliga strävan att nå medlemmarna och
arbetskamraterna i föreningens
a r ra n ge m a n g
från hälsa- till
kulturupplevelser. Många personalföreningar
har idrottssektioner, där män
och kvinnor
efter arbetet
samlas och tränar ihop, andra
föreningar har
körer där man
sjunger tillsammans och känner glädjen i
den positiva
gemenskapen
s o m m u s i ke n
ger. Allt kommer tillbaka i hälsosammare och gladare
arbetskamrater på de kommunala arbetsplatserna.
Många föreningar ordnar resor för sina medlemmar
i kulturens värld, hälsoresor och utlandsresor. Allt är
möjligt och den glädjen och gemenskap kan man inte
värdera, den står skriven ovan allt. Lyckan, när den är
som störst, tillsammans med nya vänner.
Våra kommunala Personalklubbar, som man lärt
känna omkring i vårat avlånga land genom åren,
strävar och kämpar för att göra arbetslivet glatt och
hälsosamt i den grå vardagen och de lyckas. Hundra
tusentals medlemmar ingår i hälsoaktiviteter av alla
de slag. Uppfinnings rikedomen är obegränsad och
nya aktiviteter kommer till under solens ljusa toner
varje år. Hälsoinspiratörer försöker förmedla de arrangemangen och allt blir levande och aktuellt på
arbetsplatsen när något nytt dyker upp på APT och
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månadsutskick från personalklubben.
Människors möten är viktiga i en tid där fler och fler
känner sig isolerade och oroade av omorganisationer.
Personalklubbarna arrangerarar möten av alla de slag,
föreläsningar, gemensamma arbetsplats tillställningar,
hälsolopp, friskvård på arbetsplatser, Hälso- & Mångfaldsmässor och kreativitets tillställningar. Samarbetet
mellan andra Kommuner och Landsting växer i vårt
land, ju fler vi är desto bättre och roligare. Vidga

Diskussion på Årets Konferens i Umeå

Text: Per-Anders Löthman,
Personalklubben Dakapo Växjö

KomFri i Rättviks Kommun i samarbete med Rättviks Bowling & Krog inbjuder till KAF
Riksmästerskap 2017.
20 maj 2017 på Rättviks Bowling, Enåbadsvägen 2, 795 32 Rättvik, bowlinghallen har 8 banor
med automatisk scoring.
Tävlingen: Individuellt 6 serier europeiskt spelsätt, klassvis damer och herrar. Lagtävling i 2manna och 4-mannalag. Lagmedlemmarna skall tillhöra samma kommun och vara
föranmälda.
Priser till de bästa i varje klass och i 2-manna respektive 4-mannalag.
Speltider: 09:00, 11:30, 14.00.
Banorna oljas och tvättas före varje start.
Det finns plats för 48 deltagare. Först till kvarn gäller.
Herrar: 1 snitt över 180. 2 snitt under 180. 3 Olicensierade. 4 Oldboys
Damer: 1 Licensierade. 2 Olicensierade. 3 Oldgirls
Oldboys, oldgirls fyllda 55 år före 2017-01-01. Startavgifter individuellt 200:-/person.
Lagavgift 20:-/person och lag.
Bowling+Middag (Dryck tillkommer )
2 rätters middag i den populära hamburgerrestaurangen
(Se maten på www.rattvikbowling.se) Menypaket kommer skickas ut när det börjar bli dags via mail.
475:
Bowling+Middag+Boende (Dryck tillkommer )
Boende på Best Western Hotel Lerdalshöjden.
Pris vid enkelrum: 1175:Pris vid dubbelrum, per person: 975:- per person
Intresseanmälan skickas till andreas.larsson@rattvik.se
Betalning och officiell anmälan kommer ske via Tickster, det kommer komma upp under Januari
Sista anmälningsdag är 20:e April
Välkomna Hälsar tävlingsledarna

Stefan Westlund och Andreas Larsson

