2
0
1
8

aktuellt

nr 2

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Det går bra för Varberg!
Varberg är en av Hallands fem städer och ligger vackert
vid Kattegatt och är känd bland annat för sitt ståtliga fästning. Varbergs kommun har 62 755 innevånare (2017) med
stor inflyttning de senaste åren. 2016 ökade befolkningen
med nästan 900 nya personer. Kommunen har utmärkt
sig på åtskilliga områden de senaste åren bl.a. har man
blivit utsedd till Årets superkommun, Årets gröna kommun
och Årets Bäst att bo i kategorin landsbygdskommuner
Dessutom utsågs kommunens fritidsförening till Årets
fritidsförening 2017. Den 27 – 28 september inbjuder Leif
Andersson och hans kamrater i föreningen KomAN till Årets
konferens.
Varberg fick sina första stadsrättigheter under medeltiden. Ett brev från 1343 ger den fösta säkra belägget
för staden, som då hette Getaskär. Vid 1400-talets början
antogs namnet Varberg efter den närbelägna fästningen,
som ursprungligen var en borg anlagd på 1280-talen.
Staden och fästningen var viktiga ur försvarssynpunkt
nära gränsen till dåvarande Sverige. Fästningen drabbades ofta av belägringar och härjningar i trakten under sen
medeltid och under 1500-talen. Efter åtskilliga krig mellan
ärkefienden Sverige och Danmark blev Halland och Varberg
svensk 1645. Staden förlorade därmed sin betydelse som
gränsstad, men växte under 1700-talen mycket på grund av
sin hamn och den utförsel, som skedde härifrån av skogsoch jordbruksprodukter från inlandet. 1770 hade Varberg
1 400 innevånare och var då Hallands största stad.

Varberg – en industri- och turistkommun
Varberg har ett stort antal stora privata arbetsplatser
såsom Värö Bruk, som tillverkar pappersmassa, Ringhals
kärnkraftverk och kanske det mest kända är Monark Crescent AB cykeltillverkning. Till detta skall läggas Varbergs
hamn med dagliga färjeförbindelse med Grenå i Danmark.
En stor attraktion i kommunen är i dag Gekås Ullared AB,
3300 kvadratmeter försäljningsyta, som samlar köpsugna
svenskar i tusental till den lilla inlandsorten Ullared med
Sveriges och Skandinaviens största varuhus!

Många turister dras till Varberg mycket tack vare hav
och bad. År efter år ligger Varberg på topp-tio-listan när
svenskarna ska rösta fram landets bästa sommarstad.
Stränderna, baden, surfingen, konserterna och det vackra
inlandslandskapet lockar varje år hundratusentals människor att komma – och återkomma - hit. Här finns flera
prisbelönade spa-hotell som förvaltar Varbergs 200-åriga
tradition som kurort. Här finns den ännu äldre medeltida
historien med Varbergs Fästning och Hallands Kulturhistoriska museum som självklara mötesplatser. På Varbergs
museum finns dessutom möjligheten att se den berömda
Bockstensmannen.

Välkomna till Årets konferens den
27 – 28 september!
Den framgångsrika fritidsföreningen KomAn i Varbergs
inbjuder till sedvanlig Årets konferens, den 29: onde i
ordningen. Den kan du inte missas. Läs mer om konferensen, om boendet m.m. på KAF:s hemsida. Du kan också
kontakta koman@varberg.se för att få mer information.
Olle

Faktaruta Varberg
Yta................................. 873 km2
Antal innevånare............ 62 755 (2017)
Tätorter med över 1 000 invånare:
Varberg stad, Bua, Tvååker, Träslövsläge
Veddinge
Mandat i kommunfullmäktige:
M................................ 14
C................................ 7
L................................. 4
KD.............................. 2
S................................ 20
V................................ 2
Mp.............................. 4
Sd.............................. 6
SP Välfärd.................. 2
Varberg styrs av de borgliga partierna i
samverkan med Mp.

Sträck på er!
Sträck på er, alla ni kommunanställda! Ni som tagit plats denna heta torra sommar!
Ni som räddat vår skog
ni som ställde upp trots semester
ni som tog på er västen och ryckte ned brandhjälmen från hyllan
ni som drog slang genom oländig terräng
ni som stod närmast elden med brandsprutan
ni som drog i er röken och svettades utan att klaga
ni som låste upp skolköken, satte på spisarna och tog fram kastruller och stekgrytor
ni som beställde in mat och kände arbetsglädjen
ni som tog fram kartor och bistod med kommunal information
ni som ordnade lokaler och husrum
ni som höll ordning på uppsamlingsplatserna
Tack för att ni ställde upp dag som natt!
Tack också för att vi fick höra om era trakter
om Ragunda och Färila
om Enskogen och Kårböle
om Fågelsjö och Särna
och om Trängslet och Torgås
Och tack för att ni fanns där och förklarade så bra läget i TV och radio, ni räddningschefer
Johan Szymanski och Peter Nystedt
och tack för att ni skötte ert jobb så bra
och tack du kvinnliga deltidsbrandman, som sotig och svettig, förklarad läget i TV efter järnvägen i östra Värmland på genuint karlskogamål.
Sträck på er! Ni har gjort en insats, vi sent kommer att glömma!

Rapport från ett telefonmöte

Näst sista dagen i augusti i år hade K A F:s styrelseordförande Per - Anders Löthman kallat till
traditionellt månadsmöte med styrelsen per telefon. Något om vad som är aktuellt och på gång i
förbundet kan vara intressant att berätta om.

Medlemsantalet ökar

för första gången på många år. Just nu är antalet
82. Blygsamt men ändå en ökning. Nu hoppas vi
att våra medlemmar hör av sig och berättar vad
man vill ha ut av förbundet och om vad K A F kan
hjälpa till med. Och så hoppas vi att antalet ökar
ytterligare.

Förbundets ekonomi

är relativt god tack vare en styrelse som inte slösat
i onödan med pengarna.

under Årets konferens 2019. Planerna finns att evenemanget skall gå av stapeln i Gävle, en kommun
som ligger bra till geografiskt i Sverige med goda
förbindelser. Något att se fram emot. Hör av dig
också du om du har något bra förslag på aktivitet
under jubileumsåret!

Golfturnering mellan landstinget och kommunen i Växjö.

Per-Anders Löthman berättade att fritidsklubbarna
i Växjö kommun och landstinget i Kronobergs län
kommer att mötas i en golfturnering. Mycket prestige står på spel. Han lovade att rapportera om
utgången i K A F Nytt.
Olle

Riksmästerskapen

går på sparlåga. Bowlingen RM ställdes in och de
planerade tävlingarna i innebandy blev inte av.
Däremot har ett lyckat RM i golf avgjorts i Finspång
med 62 deltagare. En av dem, vår ordförande PerAnders, har lovat att komma med en utförlig artikel
i K A F Nytt.
Man kan undra vad det är som gör att intresset
för dessa våra riksmästerskap numera är så lågt. I
förbundets barndom samlade vi ofta upp till 200
deltagare i tävlingar i orientering, i terränglöpning,
i golf och på skidor. Har du, som läser detta, någon
synpunkt på orsaken till nedgången, så är vi naturligtvis glada att du hör av dig till oss!

Årets konferens

går som bekant av stapeln 27 och 28 september i
Varberg. Du har väl anmält dig! Leif Andersson och
hans kamrater i KomAn hälsar alla representanter
från våra fritidsföreningar välkomna till Västkuststaden. Styrelsen i K A F kommer självklart att vara
på plats och hoppas på ett givande utbyte av synpunkter om vår framtida verksamhet. På konferensen kommer sedvanlig prisutdelning att äga rum i
kategorierna Årets fritidsförening o Årets logga.

Jubileumsåret 2019

då K A F fyller trettio år, togs också upp på mötet
och ordföranden bad ledamöterna fundera på
förslag, hur detta skall kunna firas bland annat då

Personalen lirar boll för en god sak
Häromdagen kom mina ögon att vila på en rubrik
i vår lokala tidning här i Sigtuna kommun med
texten ”Personalen lirar boll för en god sak”. Den
lilla notisen beskrev hur Personalklubben i Sigtuna kommun och dess fotbollssektion kommer
att ordna en välgörenhetsturnering i fotboll i en
av kommunens inomhushallar.
Turneringen är döpt till Cup Hälsokampen och
alla eventuella intäkter kommer att gå till PUB –
Intresseorganisationen för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning i Sigtuna kommun.

Turneringen startar den 13 oktober och är öppen
för kommuner, företag och organisationer.
I personalklubbens pressmeddelande skriver
man ”Förhoppningen är att få en god respons
för en god sak men att även uppmärksamma en
grupp människor som behöver stöd för att leva
ett gott liv.”

Sträck på er - Sigtuna kommuns personalklubb!
Vilket fint initiativ!
Olle

