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Plan för 2020
Golf:
Preleminärt i Köping i augusti.
Vill någon annan förening stå som värd för RM i golf
2020, så kontakta Conny Rydkvist på mail.
conny.rydkvist@edu.sigtuna.se

Bowling:
Huddinge
Vårbyhallen den 16 maj. Inbjudan med
ytterligare information kommer senare.

Årets konferens:
Borås september. Inbjudan och ytterligare information kommer att skickas
ut senare
KAF-Nytt: juni/juli och december
Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Ordföranden har ordet...
I år firade vi 30 års jubilerande KAF! Fantastisk KAF konferens på Tjörn med konstruktiva möten och
tankar om framtiden.
I ett kylslaget Sverige behövs nu KAF och deras föreningar som allra bäst. Vi tillsammans sätter färg, vikänsla och rörelse på kommun Sverige.
Nu ser vi framåt mot ett nytt decennium med föreningsmöten, kontaktnät och ett levande KAF Sverige!
Väl mött framöver önskar KAF styrelsen
Per-Anders Löthman
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Låt Årets konferens på Tjörn bli
en vändpunkt –
Bli K A F - ambassadör!
1999 fyllde K A F 10 år och hade då ca 210 medlemsföreningar. I år, 2019, är antalet nere på under 100.
Tendensen att kommunala fritidsföreningar lämnar
förbundet är lika över hela landet. Vad detta beror
på, vet vi inte. Vad vi dock vet, är att kommunernas
bidrag till kommunala fritidsföreningar minskar och
att anslagen för friskvård läggs i sparkatalogerna.
Kommunernas ekonomi är magra. För vissa, katastrofala. Inget bra läge då att tro på en vändpunkt
för friskvården. Även K A F har ett kärvt ekonomiskt
läge. Mindre medlemmar innebär mindre medlemsavgifter. Några extravaganser har förbundet aldrig
ägnats sig åt. Sedan starten för trettio år sedan har
exempelvis inte ett arvode betalats ut och möten/
sammanträden sköts numera i huvudsak via telefon.
K A F är till för sina medlemsföreningar och dessa
för att förbundet skall kunna verka vidare. Som två
kommunicerande kärl. För att de skall fortsätta att
fungera och ge utdelning, måste medlemsantalet
öka, inte minska. Men hur?

på klartecken!). Jag lyfte idén under avslutningen den
27 september och fick ett godkännande, om än något
blygt. Cathrine fyllde påpassligt i med att benämna
uppgiften för ”ambassadörskap”.

På sistone har vissa positiva saker hänt. Före detta
aktiva föreningar har hört av sig till K A F. Kommer
med frågor. Vill ha hjälp med något. Det finns alltså
problem som vi skulle kunna lösa tillsammans. K A F
har fortfarande en roll att fylla.
I år tog vänliga och duktiga TKFF på Tjörn emot oss
för Årets Konferens på fina och välkända Stenungsbadens den 26 och 27 september. Under ledning av
den utomordentliga moderatorn Cathrine Berndtsson, som till vardags är avdelningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen i Tjörns kommun och med kommunchefen Ann-Britt Svedberg som inledningstalare,
blev konferensen en sedvanlig inspiration som lyfte
våra tankar från vardagens arbete till idéer om friskvård och aktiviteter.
Denna positiva inledningen av konferensen höll i
sig och skapade funderingar. Vad kan vi göra för att
bryta en negativ trend. Då kom idén till mig om att
uppmana konferensens deltagare att ta på sig en
uppgift till nästa Årets konferens i Borås (vi väntar
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Dessa sjutton föreningar har nu erhållit en förfrågan
om att bli K A F – ambassadör.

Deras uppgift är att
1)
Ta kontakt med namngiven kommun/kom
munal fritidsförening – se nedan
2)

Fråga om föreningen fortfarande är aktiv
och hur den mår

3)

Fråga om man önskar hjälp att få igång 		
den igen om den är ”sval” eller nedlagd.

4)

Erbjuda ett framtida samarbete och kontakt

5)

Delta tillsammans på Årets konferens 2020

De uppdrag som lämnats är följande:
VISAM i Gislaved som tar sig an Kompis i Mjölby
Personalföreningen i Skellefteå som tar sig an GKFF
i Gällivare
HUMOR i Hässleholm som tar sig an KARISMA i Kristianstad
Personalklubben i Örebro som tar sig an Kommunanställdas personalklubb i Motala
EKAF i Eskilstuna som tar sig an Kom Me i Nyköpings
kommun
BOKA PF i Botkyrka som tar sig an HUMPE i Huddinge

KAF- Nytt
Personalföreningen Hjärtat i Halmstad som tar sig an
Personalföreningen Fågelfri i Falkenberg
Personalföreningen Solön Nynäshamn som tar sig an
TYKOM i Tyresö

SPORREN i Umeå som tar sig an SK 65 i Sundsvall

Vidare bör projektet innebära att K A F:s kunskapsbank ökar väsentligt och blir till nytta för alla medlemsföreningar. K A F lovar också att i mån av resurser
hjälpa enskilda föreningar i deras arbete exempelvis
med information och stöd.

Vänersborg kommuns personalklubb som tar sig an
Vara kommuns fritidsförening

K A F – rörelsen skall åter bli en rörelse som växer
och verka för mer friskvård till alla kommunanställda.

Personalklubben AXET i Vetlanda som tar sig an OKFF
i Olofström

Låt Årets konferens på Tjörn bli en vändpunkt – Bli
K A F- ambassadör!

Fritidsföreningen AKTIV i Torsås som tar sig an Aktivt
Liv i Kalmar

KomAn i Varberg som tar sig an HKIF i Härryda kommun
Sigtuna kommuns personalklubb som tar sig an AllaKan i Österåker
DAKAPO i Växjö som tar sig an NONSTOP i Ljungby
kommun
MerKraft i Borås som tar sig an Lidköpings kommunala
fritidsklubb i Lidköping
TKFF i Tjörn kommun som tar sig an Trollhättans stads
IF
Ställer också ni, som inte ingår i denna lista av föreningar ovan, upp på idén? Vill även ni bli K A F – ambassadör? Hör i så fall av er! Kontakta någon i K A F:s
styrelse eller undertecknad så kan vi föreslå kommun
och fritidsförening som i så fall blir er uppgift.
Vad hoppas vi med projektet ”K A F – ambassadör”?
Det finnas en mängd förhoppningar kring projektet
”K A F – ambassadör”. Ett är att få till stånd ett ökat
samarbete mellan kommunala fritidsföreningar. Detta
finns redan på många håll och skall naturligtvis fortsätta. Allt samarbete bör dokumenteras. K A F:s uppgift är att sprida kunskaperna vidare. Samarbetet bör
innebära stimulans och glädje för alla er som verkar i
er kommunal fritidsförening. Det bör också innebära
positiva argument gentemot våra politiker att satsa
på friskvård, när frågan om anslag skall diskuteras. De
positiva erfarenheter som projektet ger bör också vara
till hjälp när nya fritidsföreningar i andra kommuner
skall bildas.
För det andra kommer den fritidsförening som
ställer upp i projektet att diplomeras i samband med
Årets konferens. Detta bör stimulera föreningen och
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ge en extra glans åt våra populära konferenser. De
föreningar som nu blir kontaktade kommer nästa år
att få liknande uppdrag att bli K A F-ambassadör. På så
sätt kan projektet fortsätta flertalet år framåt.

Olle Wegner
olle.wegner@telia.com
PS!
28 november 2019 meddelade Boris Bile, ordförande i
Personalföreningen Hjärtat i Halmstad, att deras ”uppdrag” påbörjats. Kanske först av alla. Boris skriver:
Hej!
Nu har varit i kontakt med personalföreningen i
Falkenberg.
På dina frågor som jag ställde fick jag en del svar.
Fogelfri mår bra och är fortfarande aktiv.
Vi kommer att ev ha en träff efter nyår och kommer
att bjuda in Varberg för att se om vi kan samarbeta i
vissa aktiviteter, 3 kommuner blir det då.
En sak som både Falkenberg och Halmstad tycker
likt, är våran KAF konferens som hålls och förhoppningsvis lever i framtiden. Vi tycker att grunden varför
vi träffas är att byta erfarenhetsutbyte, då lägger man
2 dagar av sin arbetstid men tiden för erfarenhetsutbyte brukar vara 1 max 1/12 timmar. Vår bedömning
är att det är för lite tid, och för mycket tid åt annat.
Där måste KAF ha något att säga till om? Annars
riskerar man att flera föreningar inte kommer till
konferensen i framtiden.
För grunden varför vi träffas är ju för att lära av
varandra och ev samarbeta.
Vänliga hälsningar
Boris Bile
Gruppledare/Ordförande Personalföreningen Hjärtat
0706-54 63 53
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Årets Konferens på Tjörn.

S

å var det dags igen att sätta sig på tåget
och åka till KAF-årets höjdpunkt, Årets
Konferens. Denna gång på vackra Tjörn,
västkustens pärla, om vi får tro Lena Töppner,
ordförande i personalföreningen och den
som fixar tillsammans med övriga styrelsen.
KAF-styrelsen hade tidigare i år förlagt sitt
planeringsmöte på Tjörn, snö och is mötte
oss, men med det trevliga och varma bemötande vi fick, smälte vi i alla fall.
Tjörns personalförening stod som stolta
vinnare till utmärkelsen ”Årets fritdsförening
2018” och efter att ha spenderat två dagar
hos dem, så förstår vi varför. Vilken glädje
och positivitet som mötte oss!
Men det var ju inte det jag skulle berätta
om – utan årets konferens och KAF:s 30-årsfirande.
Vi började dagen med inskrivning och lunch på det
fantastiska Stenungsbaden.
Inför konferensen rullade KAF:s bildspel om 30 år
med KAF.
När vi ätit en utsökt lunch möttes vi av Catharina
Berndtsson som skulle leda oss genom konferensen.

Anna Sundström och Kajsa Sellidj från Korpen aktiverade oss med Korpens aktivitetsbingo, vilket var ett
pulshöjande avbrott.
En stående punkt numera på våra Konferenser är
erfarenhetsutbyte med andra föreningar och detta ägnade vi oss åt resten av eftermiddagen. Den avslutas
sedan med en föreläsning av Personalavdelningens
Sara Larsson om hälsa, vilket var väldigt intressant.

Catharina Berndtsson
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Första intrycket var att: Oj, nu har de anlitat en
proffsmoderator och visst var hon ett proffs i detta,
men tillika avdelningschef på
Tjörns kultur och fritidsförvaltning.
Sedan dansar kommunchef
Ann-Britt Svedberg in med ett
dragspel på magen och med
ett starkt önskemål om att få
spela. Efter hennes berättelse
om det fantastiska Tjörn, så blir
det dragspel till allas förtjusning.
Ann-Britt Svedberg

Fria aktiviteter var nästa programpunkt och många
tog chansen att besöka SPA-anläggningen, andra tog
en promenad, eller en öl i baren.

Saltn´Soul

KAF- Nytt
På kvällen var det fin middag och underhållning,
som avslutades med dans för de som så ville.
För underhållningen stod ett skönsjungande gäng
som hette Saltn´Soul.

Trots sönderblåsta paraplyer och blöta skor tog en del
av oss sig upp på berget och beskådade kvinnan som
står med slutna ögon och inte vill se världens elände.
Per-Anders Löthman, ordförande i KAF, kom in
sjungande inför utdelandet av priset till Årets Fritidsförening.
MerKraft från
Borås stad stod som
segrare till Årets
Fritidsförening. Undertecknad hade en
lättare uppgift (behövde inte sjunga)
och delade ut priset
för Årets logotype
som gick till Kalmar
kommuns personalförening Aktivt Liv.
Eftersom Kalmar inte kunde närvara och ta emot
priset, så delades diplomet ut via PostNord, får vi
hoppas.

(bilden på omslaget)

Nu hade vi fått en aptitretare av Tjörn och alla var
övertygande om att komma tillbaka till Tjörn vid något
tillfälle längre fram.
Efter en god lunch på Stenungsbadet var det hemresan som gällde. Tåg eller buss till Göteborg och
sedan vidare med olika kommunikationsmedel.
Vi hoppas alla att vi ses igen till nästa år och då i
Borås.
Lars Carlsson
sekreterar i KAF

Dagen efter stod sightseeing på programmet! Tyvärr var vädergudarna inte på vår sida, men vad gör

Catharina Berndtsson visar kartan över
Tjörn som vi körde
efter. Trots detta så
kom vi tillbaka där vi
startade.
det, det går att sightseeinga i regn. Vi passerade bl.a
Klädesholmen, Skärhamn med Nordiska akvarellmuseet och Sundsby Gårdskafé. Vi gick ur bussen och
besökte skulpturparken i Pilane och fick en god fika.
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Årets KAF-konferens den 26-27 september

arrangerat av Tjörns Kommunanställdas FritidsFörening, TKFF, i Stenungsund

S

å förväntansfulla vi i TKFF var den 26 september
när ni deltagare började anlända till Stenungsbaden för att närvara på årets KAF-konferens! Det
var första gången som TKFF stod som arrangör. Som
vi hade planerat och jobbat för att få till alla delar. Vi
ville så gärna göra och presentera det bästa vi kunde!
Dagen började med registrering, en del långväga
deltagare hade redan kommit kvällen innan. Totalt var
59 deltagare på konferensen. Ett trevligt inslag redan
här var Korpens information och tävling aktivitetsbingo, som alla deltog i med full aktivitet. Så blev det
lunch innan dagens program körde igång!

det så mycket att träffa människor som är engagerade
och tänker lite lika och vill att personalföreningarna
ska göra skillnad för medarbetarna. Samt att alla är så
positiva till att delge sina erfarenheter.
Flera skrev i utvärderingarna att det skulle varit mer
tid för diskussioner, nätverkande och byte av erfarenheter. Något att tänka på för kommande arrangörer.

Det var vår härliga kollega Cathrine Berntsson som
var moderator för dessa två dagar. Cathrine arbetar
som avdelningschef inom Kultur- och fritidsförvaltningen för Delta – barn och unga och skötte sitt uppdrag som moderator till fullo! Det framgick med all
tydlighet i utvärderingen.
Så var det dags för kommunchefen Ann-Britt Svedberg, att med egenhändig dragspelsmusik hälsa alla
välkomna till Tjörn och konferensen. Så blev det en
liten annorlunda presentation av Tjörns kommun.
Efter presentation av styrelserna för TKFF och KAF
kom konferensen mest omtyckta inslag, nämligen
erfarenhetsutbytet.
Vid utbytet så använde Cathrine sig av Padlet.com
och ställde 6 frågor till grupperna som de fick samtala kring och redovisa via Padlet så syntes svaren på
skärmarna så att alla kunde ta del direkt. Uppfattades
mycket positivt av deltagarna. Som några skrev så ger
utbytet verkligen en idé- och energipåfyllnad. Sen gör
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Efter kaffet var det dags för nästa föreläsare Sara
Alfredsson, HR-chef i Tjörns kommun som föreläste
om Vad är hälsa för mig.
Korpens representanter avslutade dagen med trevlig föreläsning och lekfulla övningar, vilket var mycket
uppskattat av deltagarna.
Så var det dags för SPA eller fri lek, promenad eller
vad som önskades.

KAF- Nytt
Klockan 19.30 var det samling i Kookaburra, ett
annex till Stenungsbaden, där vi skulle äta middagen.
Under middagen hade vi arrangerat en liten tävling, Fyra i rad, det gällde att bland deltagarna hitta
någon som stämde in på påståendena t ex hoppat
bungyjump, har en röd Bh på sig, har varit i Moskva
osv. Hittades någon som det stämde in på så skulle
namnet antecknas i rutan. Var så himla kul med vil-

ket engagemang alla tog sig an den uppgiften! Så bra
jobbat! Vinnare presenterades nästkommande dag.
Under middagen fick vi ett härligt besök från en
speciell dam som bjöd på sig och sina talanger. Eller
hur?
Årets personalförening presenterades och det var
Borås! Stort grattis till er!
Efter middagen blev det lokala musikgänget Salt N´
Soul som spelade, tyvärr avvek många tidigt, men vi
var ett tappert gäng som höll dansgolvet varmt!

fick se valda platser på Tjörn och med ett stopp på
Pilane skulpturpark som är en fantastisk upplevelse
och väldigt uppskattat.
Så trots regnet var deltagarna lyriska efter resan
och många lovade att återkomma till Tjörn för att
kunna få se och uppleva mer.
Efter rundresan var det återsamling för att konkludera konferensen och göra en utvärdering. Även inför
utvärderingen hade Cathrine varit behjälplig med en
lite annorlunda variant med definitionen från Edward
de Bono, som tog fram metoden.

Moderator Cathrine Berntsson tackade alla som
kommit till konferensen och deltagit på bästa sätt.
Så var det dags för avslutningslunch och ”hej då på
ett år” hälsningar!
Vi i TKFF vill tacka er alla deltagare så mycket för
att ni på alla sätt bidrog till att konferensen blev så
bra som vi önskat.
På återseende!
Ewa-Lena Svensson
Vice ordförande i TKFF

Dag 2
Efter frukosten var det dags för sightseeing på
Tjörn med buss. Tyvärr hade vi dansat för
mycket regndans på kvällen så det blev inte
Mina bästa råd till kommande arrangörer:
den strålande sol som vi önskat. Deltagarna

-

En toppenbra moderator
Mycket tid för erfarenhetsutbyte i olika former
Avsätt tid för att prata framtid
Ha en ”lättare” underhållning till maten och
mer tid för att även under kvällen kunna
nätverka
Utmaningen är att mindre antal medlemmar
i KAF och mindre antal deltagare på 		
KAF-konferenserna gör det till en utmaning
att anordna KAF-konferenserna så här måste

vi hjälpas åt
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resumé av TKFF:s
KAF resa

Jag vill med nedanstående rader ge en resumé av
TKFF:s KAF-resa.
Vi hade sedan några år tillbaka pratat om att några
från styrelsen skulle åka och kolla vad KAF-konferensen kunde ge, men då var det relativt långt borta
och vi tyckte att det blev till för stora kostnader. Men
när så konferensen skulle hållas i Vänersborg hösten
2017 bestämde vi att nu åker vi! Så ordföranden Lena
Töppner Nilsson och undertecknad intog det årets
konferens. Jisses vad vi tyckte det var trevligt på alla
sätt! Fantastiskt program, många härliga möten med
positiva, kreativa och engagerade människor! En
bland många bra idéer som vi fick med oss från den
konferensen var just att börja samverka.
Så där började vårt samarbete med Vänersborg,
så vi gör nu gemensamma resor som t ex teaterresa
till Stockholm och bussresa till Berlin! Till april nästa
år blir det en gemensam skidresa till Sälen. Men vi
fick många fler bra idéer med oss och som vi satt i
verket. Vi tycker oss kunna erbjuda ett bredare arrangemangsutbud vilket uppskattats av medlemmarna.
Nästa år 2018 var det dags för Varberg att vara värdar för KAF-konferensen och det ligger ju inte så långt
från Tjörn så vi bestämde oss för att åka igen och få
mer härliga möten och erfarenheter.
När vi i TKFF den kvällen tog storslam och vann två
priser, både bästa logga och bästa personalförening,
då minns jag att skrek rakt ut! Vi hade gjort en omstart
av vår förening några år tidigare, med ny ordförande
och några nya styrelsemedlemmar och vi hade fått
fart på föreningen igen och den här kvällen kom bekräftelsen på vårt jobb! Så roligt! Varbergkonferensen
var fantastiskt bra och vi fick så mycket med oss hem
att arbeta vidare med.
Under hemresan så sprudlade vi av idéer om hur
vi skulle arrangera vår konferens 2019! Vi såg fram
emot att få göra detta men det är ett stort ekonomiskt åtagande och hela tiden får allt ställas emot de
ekonomiska förutsättningarna. Det har varit mycket
planerade och diskuterande och vår ordförande Lena
Töppner Nilsson är den som lagt ner mest tid på att
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få till alla detaljer! Men utifrån utvärderingarna som
genomgående var väldigt positiva till nästan alla delar så känner vi oss nöjda och otroligt stolta över vår
konferens!
Ewa-Lena Svensson
Vice ordförande i TKFF

KAF- Nytt

TKFF
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Foto: Lars Carlsson
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Årets Fritidsförening
2019
DIPLOM
Årets Fritidsförening
2019

Merkraft
Borås stad

Årets Tema:
Främja trivsel, gemenskap och hälsa, där
alla kan vara med.

Per-Anders Löthman
Ordförande

Glada vinnare från Borås
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Årets vinnare har ett brett utbud av aktiviteter och
arrangemang, inspirerar, aktiverar och ger möjlighet
till fritidsupplevelser.
Gratis träningspass på Gymix och andra hälsoinstitutioner för att komma igång, kurser i crawlsimning,
löpning och längdskidor, prova på aktiviteter från
karate till zumba, paddlar kanot och rider på hästar.
Och ännu mer hälsa och friskhet i praktiken.
Föreningen hyr biosalonger för visning, möter Dracula och sjunger i kör.
Kulturresor och smyckestillverkning och gör ditt
eget fat.
Genomför större föreläsningar tillsammans med
andra organisationer för att stärka stadens anda.
Aktiviteterna är även öppna för de inom daglig
verksamhet.
Nyhetsbrev via e-mail och egen webbsida. Man har
ett rejält kommunalt bidrag.
Personalklubben har en given roll i stadens personalpolitik och lyfts ofta fram av personalchefen, med
stolthet. Föreningens ordförande är alltid en förvaltningschef, en ingång till koncernledningsgruppen.
Föreningen strävar efter att alla medlemmar ska
känna sig välkomna, tillgänglighet är viktigt. Antal
medlemmar är 10 000., med ingen medlemsavg.
Årets fritidsförening 2019 ligger i Västergötland,
gammalt känt handelsområde, de heter Merkraft och
kommer från Borås.

KAF- Nytt

Årets logotype
2019
DIPLOM
tilldelas

Kalmar kommuns personalförening

för utmärkelsen
Årets Logotype
2019

Per-Anders Löthman
Ordförande

Lars Carlsson
Sekreterare

”Aktivt Liv Kalmar har under våren arbetat med en kommunikationsplan för att vi ska kunna
marknadsföra oss och nå ut med våra aktiviteter till så många medarbetare som möjligt.
I kommunikationsplanen ingår det en ny logga och olika varianter av affischmallar som vi
kan använda på intranätet, för utskrift och till tv-skärmar på arbetsplatserna.
Vår tanke med den nya loggan är att hjärtat ska symbolisera omtanke, gemenskap och puls.
Texten ska ge en känsla av energi, framåtanda och aktivitet. Den gröna färgen på hjärtat ska
symbolisera friskvård, balans och hälsa. Vi har även gjort loggan i en vit och svart version då
det ser bättre ut i vissa layouter”
Den som skickade in Kalmars nya logga var Emelie Sundlöv.
Hälsoutvecklare
telefon 0480-45 06 55
emelie.sundlov@kalmar.se
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Dra åt skogen!
Sporrar till hälsosamma upptäckter

O

rientering handlar om att förstå var på en
karta du är och vart du ska ta dig. Att välja
och planera sin väg för att hitta och ta utsatta
kontroller. För tävlande gäller det att så snabbt som
möjligt ta sig till alla numrerade kontroller, i rätt ordning. Som orienterare är man ofta naturens gäst och
måste visa hänsyn till den levande miljö med både
växter och djur som man vistas i. Naturen har mycket
intressant terräng att springa i och det är en stor del
av utmaningen i sporten, men det finns utmaningar i
att orientera i stadsmiljö också.
Sedan många år tillbaka samarbetar Sporren med
ett par idrottsföreningar i Umeå som varje år tar fram
orienteringskartor med en liten tvist. Tillsammans
med ett flertal samarbetspartners planerar Umeå
Orienteringsklubb och IFK Umeå för årets kartor, placerar ut alla kontroller och tar fram kartorna för Umeå
med omnejd. Umeå Orienteringsklubb blev 2018
utsedd till Årets mest hållbara förening, bland annat
för deras arbete med Norrlands största motionsarrangemang ’Skoj på hoj’.
Som i traditionell orientering i naturen består dessa
kartor av start, kontroller, mål och kontrollnummer,
där kontrollerna ska tas i nummerordning. Vanliga
karttecken ses på bilden. (från orientering.se)
Sporrens har sedan länge rabatterat dessa kartor
för våra medlemmar och har i samarbete med Stadshusets reception ett eget utlämningsställe där det går
att köpa och använda kartorna från början av maj till
och med september månad.
Orienteringskartorna har slagit igenom stort och
det är alltid efterfrågade veckorna innan de släpps.
Mest populär är Skoj på hoj men Gång på gång är
absolut en uppstickare som blir mer och mer populär
bland våra medlemmar. Det är lätt för medlemmar
som arbetar i centrala stan att ta med sig en Gång-pågång-karta och knäppa några kontroller tillsammans
med kollegorna en lunchrast!
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När orienterade du senast?
Skoj på hoj – Orienteringskartor för cyklister som i
år innehöll kartor över västra, nordöstra och sydöstra
delarna av Umeå. Då Umeå är en cykelstad är detta
den populäraste av alla kartorna som används flitigt
av såväl ung som gammal, år från år.
Gång på gång – Orienteringskartor för fotgängare
som kanske önskar nya upptäckter i stan. Det är en
karta där man kan leta platserna genom att promenera gata upp och gata ner.
Dra åt skogen – Traditionell orienteringskarta med
banor på vissa skogsområden i kommunen. Detta år
var det två kartor, en för området kring Hamptjärnsstugan och en för Röbäck.
Skogsluffen - Traditionell orienteringskarta med
banor i kommunen.
Anna Adolfsson, Sporren
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Yngve Persson –
orienterare och K A F – veteran
”Orienterare” är kanske i dag en missvisande rubrik
för vännen Yngve Persson, född 1937 och Österåkersbo sedan början av 1970-talet. Men förr var han
en välkänd utövare och ledare i det Sverige som älskar
orientering.
Jag träffade Yngve i hans fina radhus inte långt från
Åkersberga Centrum en tidig oktoberdag i år. I dag är
han änkeman sedan två år och rullstolsbunden efter
svåra och komplicerade höftledsoperationer på Danderyds sjukhus.

2002
När Yngve gick i pension 2002 gjorde jag en presentation av vår då avgående styrelseledamot. Jag skrev
bland annat följande:
”År 1957 var Yngve Persson en ung aspirant inom
Konsum och ägnade sig på fritiden åt tävlingsrodd
tillsammans med ett gäng armstarka arbetskamrater. Det gick så bra att man det året blev svenska
juniormästare. Yngve slutade dock på KF och började
i faderns rörelse på slakthuset. Där kom han i kontakt
med en person, som var starkt engagerad i orienteringssporten och Enskede OK. Yngve fick följa med och
springa parallellt med denne på en tävling och tyckte
att det här var kul! Han började träna och ställde på
skoj upp i en tävling, som han vann. Han vann även
nästa och nästa. Och Yngve var fast. Han blev orienteringsfrälst. …
Yngves framgångar i orienteringsspåren lät inte
vänta på sig. 1961 blev han värvad till Stockholms OK
och var med i laget som blev två i 10-mila. I Hedemora
OK blev det ytterligare framgångar bland annat i 10mila med flera framskjutna placeringar. I tiomilasammanhang har Yngve en unik plakett. Det är den, som
orienterare får som deltagit 12 gånger i lag som blivit
placerad från nr 1 till 15. Tjugonio gånger har Yngve
ställt upp i denna klassiska tävling. …
1968 återkom Yngve från Dalarna till Stockholmsområdet. Väl där startade han upp Tyresö OK, en
framgångsrik klubb som dock numera (2002) gått upp
i Söders OK, där Yngve är hedersmedlem.
1969 lockade ett jobb på fritidsförvaltningen i Haninge och sedan dess har Yngve i princip varit kom-
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munanställd. 1970 bar det norrut och ett arbete i
Vaxholm. Därefter till Österåkers kommun. En period
arrenderade han och hustrun friluftsanläggningen
Dommarudden strax norr om Åkersberga.
Från och. med början av 70-talet har Åkersberga
varit familjen Perssons fasta plats i tillvaron. Här växte
de tre barnen upp i fin miljö nära naturen. Yngve har
varit fritidsförvaltningens klippa i allt vad anläggningar heter och fritidschefen Bengt Hallstens högra hand.
Yngves egen fritid har handlat mycket om Österåkers
OK, en framgångsrik förening särskilt under 70-talet.
I dag (2002) har den över 400 medlemmar.
Yngve har vid sidan av ledaruppgifter inom föreningen fortsatt att vara aktiv i orientering. De stora
framgångarna har också kommit då och då. Han vann
exempelvis klass H43 i 5-dagars 1980 och hade stor
lycka på SM detta år. För sina insatser utsågs han till
Roslagens bästa idrottsman 1980. …”.
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Yngve Persson och K A F
När Personalklubben i Sigtuna bjöd in till ett första
riksmästerskap i terränglöpning hösten 1988 var
Yngve Persson en av deltagarna. Han deltog också i
det möte där dåvarande förbundsdirektören på Korpen, Carl-Eric Lundgren, informerade om bildandet
av ett eventuellt fritidsförbund för kommunanställda.
Mötet resulterade i tillsättande av en interimsstyrelse
och i denna valdes Yngve in som medlem. Ett halvår
senare hade denna styrelse arbetat fram stadgar och
en verksamhetsplan och var redo för att stadfästa det
nya förbundet. Innan det hade vi också hunnit med
att uppvakta förbundsdirektören Jan-Åke Björklund
på Svenska Kommunförbundet. Det var då Yngve
gjorde sin första stora insats för K A F. I hävderna har
jag beskrivit det så här: ” När det var dags, tågade vi
något nervösa, in i det allra heligaste på dåvarande
Kommunförbundet. Helt plötsligt var Yngve Persson
försvunnen. Vart hade karl tagit vägen? Då hörde vi
att han redan satt inne hos nämnde Björklund. Bägge
pratade högt och glatt. När vi övriga så småningom
fick företräde, förstod vi så småningom situationen.
Jan-Åke och Yngve var gamla kompisar i orienteringsspåren och därmed flöt vårt samtal lätt och otvunget.”
Förbundet bildades den 17 mars 1989 och Yngve
valdes in i styrelsen och när den konstituerades utsågs han till sekreterare. Han har alltid tyckt att det
var överraskande och något förvånande, för någon
fallenhet för att skriva, det ansåg han sig inte ha. Det
här avslöjade Yngve när vi träffades nu i oktober. Men
det gick bra. Ordföranden, som då var undertecknad,
gjorde det mesta själv.
Att vi fick bra kontakt med Kommunförbundet
var delvis Yngves förtjänst, men mer skulle komma.
Riksmästerskap i olika grenar stod på förbundets program och Yngve såg till att några kunde arrangeras i
Österåker. Naturligtvis ett i orientering, där målgång
var inne i Åkersberga sporthall. Andra riksmästerskap
var golf på Sven Tumbas Ullna och terränglöpning på
Domarudden. K A F:s styrelse förlade också sina planeringsdagar hos Yngve i Österåker.
1996 tog Yngve initiativet till att Årets Konferens,
som är K A F:s huvudarrangemang under verksamhetsåret, arrangerades på kursgården Skåvsjöholm i
Österåkers kommun. Med sina goda kontakter ordnade han så att bland andra AnnBritt Grünewald
deltog som föreläsare.
Yngve Persson var drivande i den egna fritidsföreningen ALLAKAN som hade en bred och mångskiftande verksamhet. 1991 utsågs föreningen till Årets
fritidsförening. Han ställde upp för klubben i så gott
som varje riksmästerskap i orientering under 90-talet
och blev riksmästare 1996, då tävlingarna avgjor-
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des i Haninge söder
om Stockholm. Själv
minns jag en höstdag 1992 och det
årets RM på Ånnaboda utanför Örebro då första nysnön
lagts sig över Kilsbergen och Yngve
kämpade i snöslasket, trots plågade
muskler.

I dag
är Yngve plågad
av sviterna efter
höftledsoperationer på Danderyds
sjukhus. Han får så gott som dagliga omläggningar
och plågsamma behandlingar för sina bensår. Hans
sjukdomshistoria började med en höftledsoperation som gick fel och måste göras om på nytt. Han
låg inlagd på Danderyds sjukhus i över fem månader
och fick barra komma hem på kortare permissioner.
Samtidigt insjuknade hustrun och avled för två år
sedan. När Yngve äntligen fick komma hem i sorgen
efter hustruns död tillstötte svårläkta bakterier i operationssåren. Det plågar honom dag som natt. En av
sönerna har konstruerat en lyftanordning som hjälper
honom att komma upp och ur sängen. Sedan har han
en elektrisk rullstol, som tar honom runt i radhuset
och ned till Åkersberga Centrum. Färdtjänst får han
till behandlingar och besök hos sönerna.
Man kan förstå om Yngve Persson skulle deppa
ihop för mindre, men icke. Utåt verkade han vara lika
positiv som alltid. Han klarar sig själv förutom städning. I sitt bostadsområde, som består av likartade
radhus, bor många jämnåriga pensionärer med god
sammanhållning. Han har tre duktiga söner med
familjer som alla bor i Åkersberga och som besöker
Yngve regelbundet och hjälper till med praktiska ting.
På så sätt har han det bra.
Sönerna är aktiva. En av dem är engagerad i Åkersberga IP, en av Stockholmstraktens finaste friidrottsanläggningar. Han är också ledare i Åkersberga OK, som
just nu planerar natt SM 2020. Yngve är också med
på ett hörn i arbetet. Intresset håller honom uppe!
Ett barnbarn är stjärna inom den nya sporten Ultimat
OCR, som är en form av hinderbanlöpning. Hon blev
i fjol världsmästare i grenen för juniorer. Andra barnbarn tränar orientering och friidrott.
Text och foto: Olle Wegner
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Riksmästerskapet i Golf
9-10 augusti

F

redagen den 9 – 10 augusti arrangerade Komfri
en golfturnering för alla kommunanställda i hela
Sverige. Komfri hade mycket god hjälp med arrangemanget av personal från Köpings GK.
De anmälda var indelade i fyra grupper efter deras
handikapp.
Herrar Klass A
0-15 i handikapp
25 st
Herrar Klass B
15-		
15 st
Damer klass A
0-15		
4 st
Damer klass B
15-		
13 st
Efter att banarbetarna på Korslöt gjort ett fantastiskt
jobb med banan startade tävlingen 09,30 med ”shotgun” vilket betyder att alla startar samtidigt men på
olika hål efter lottning.
Dag 1: Deltagarna bjöds på ett härligt väder och fantastiskt fina banor. Vi fick även uppleva en hole in one
på hål 3 av Nils-Åke Svensson från Hässlegårdens GK.
Efter avslutad runda fick deltagarna några timmars
ledigt innan de bjöds till bord. Mellan kl. 18,00 till
19,00 minglade vi och gjorde oss bekanta med de övriga deltagarna, kl. 19,00 bjöds det på en god middag
med dessert. När vi ätit färdigt kom Kenneth Engström
vår quize expert och genomförde ett quize med deltagarna. Därefter var vi ganska trötta och kröp till kojs.
Dag 2: Dagen startade som dag 1 med ”shotgun” dock
med den förändringen att starterna var resultatbaserade vilket betyder att de som hade bästa resultaten
dag 1 fick spela ihop och så vidare. Vi fick några droppar på oss de sista nio hålen men deltagarna tyckte
inte att det spelade så stor roll utan var jättenöjda
även dag 2.
Efter avslutad tävling hade vi som sig bör ett gediget
prisbord till våra deltagare. Här nedan följer resultaten
på de första fyra i varje grupp.
Herrar klass A: Vinnare Jonas Tjörnbo 144, Ekerums
GK, tvåa blev Per Karlsson 144, Kober GK, trea kom
Lars Jonasson 145, Lerjedalens GK och fyra kom Bo
Holmberg 145 ,Hudiksvalls GK.
Herrar klass B:
Vinnare Alf Johnsson 133, Köpings GK,
tvåa blev Mats Karlsson 136, Köpings GK,
trea kom Ulf Eriksson 138, Golf Star GK och
fyra kom Nils Åke Svensson 142, Hässlegårdens GK.
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Damer klass A:
Vinnare Marianne Widercrantz 137, Botkyrka GK,
tvåa blev Lena With 142, Köpings GK,
trea kom Annica Dahlbom 145, Viksjö GK och
fyra kom Ann Trossö 157, Trosa GK.
Damer klass B:
Vinnare Malin Nordin 138, Köpings GK,
tvåa blev Karin Karlsson 141, Kobergs GK,
trea kom Viveka Fryklund 142, Hudiksvall GK och
fyra kom Eva Österholm 143, Köpings GK.
Som ni ser på resultaten så hade vi mycket bra spel av
våra medlemmar.
ETT STORT GRATTIS TILL MALIN NORDIN OCH ALF
JOHNSSON SOM SEGRADE I SINA KLASSER.
Även Lena With, Mats Karlsson och Eva Österholm är
värda en STORT GRATTIS.
Sist men inte minst vill Komfri tacka Alf Johnsson som
fungerat som general för spelen och gjort ett fantastisk arbete.
Tack Alf

OBS

SISTA MINUTEN - MEDDELANDE
Borås har just meddelat att de gärna anordnar Årets
konferens 2020, vilket vi alla tackar för och ser fram
emot att få träffas i Borås igen. Senast det begav sig
var 2006

Ni glömmer väl inte
att klicka på gillaknappen?
Få information om
KAF direkt i mobilen.
Sök på kommunanställdas fritidsförbund
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Vad Personalföreningar vill ha?

D

et senast året har KAF:s utåtriktade hemsida
kafinfo.se, blivit ett forum för våra kommunala
personalklubbar. De har ställt en antal frågor
och fått svar från Sverige! Ett utmärkt bollplank i frågor
hur gör ni och vad och hur då? Föreningar delar med
sig och man lär av varandra. Tillsamman blir vi klokare
och visar hur stora och små skillnader som finns, men
också mycket som överensstämmer med våra egna
förutsättningar. Tillsammans kan vi bygga KAF starkare
genom samarbete över gränserna och ha kontakt med
andra föreningar i hur de arbetar och vilka förutsättningar som finns.
Efter vår utvecklande och trevliga 30 års jubilerande
KAF konferens på Tjörn i september 2019, kom en
förfrågan från Kristianstads kommuns personalklubb
KARISMA och dess ordförande Jeanette Nilsson. Hon
ställde ett antal frågor till våra medlemsföreningar
om Medlemskap i föreningen, ekonomi och system,
sponsring vid aktiviteter, medlemsförhållanden, tips
på populära aktiviteter och arbetsfördelning inom
styrelsen.
Här kommer en sammanställning av Jeanette Nilsson,
som delger oss ett antal svar från KAF föreningar i
kommun Sverige. Håll till goda och ett stort tack till alla
föreningar som gör kommun Sverige mycket roligare,
rörligare och trivsammare.
Trevlig läsning önskar Per-Anders Löthman. Förbundsordförande i KAF sedan 2012.
Sammanställning av frågor utskickade av KARISMA,
Kristianstad och finns att ladda ner på www.kafinfo.se
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1. Hur får ni ekonomin att gå ihop om ni inte har
medlemsavgifter? Vad har ni för budget att röra er
med?
Vi (Karisma) fick i år bidrag på 150 000 kr, samt medlemsavgifter på ca 58 500 kr.
Borås kommun
Vi arbetar enbart utifrån ett bidrag från kommunen.
Ingen medlemsavgift. Aktiviteterna anordnas och
subventioneras sedan utifrån vad budgeten räcker till.
Bidraget ska också täcka kostnad för administrativt
stöd och kostnad för att göra affischer/utskick.
Vi är 10 000 medlemmar (enbart räknade utifrån
tillsvidare och visstidsanställda) men aktiviteterna är
också öppna för deltagare i dagligverksamhet, timavlönade och praktikanter så egentligen ännu fler. Vårt
bidrag är på knappt 300 000 kr. Så proportionellt sett
ganska lika det ni får från er (Karisma) kommunledning
om vi tänker på antalet möjliga medlemmar.
Falkenberg kommun
Våra medlemmar betalar ingen medlemsavgift utan vi
får anslag från våra medlemsverksamheter. Cirka 208
000 kr/år har vi att röra oss med.
Vi får planera budgeten utifrån det.
Tjörn kommun
Vi får 100.000 per år och
har inga medlemsavgifter. Vi sponsrar aldrig allt
utan vi ser alltid till att
medlemmar får betala
minst 100:- annars tenderar folk att anmäla sig
och sen inte gå. Har det dock betalat en slant så dyker
de oftast upp.
Eskilstuna kommun
Vi har medlemsavgifter på 150 kr/år och medlem samt
ett litet bidrag från kommunen.
Gävle kommun
- Vi har ett kommunalt bidrag på 157 000 per år, vi har
inga medlemsavgifter (utom för pensionärer som vill
vara kvar), alla i kommunkoncernen är medlemmar
automatiskt.
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] Inga medlemsavgifter, bidrag från
kommunen på 100´som ska täcka våra aktiviteter,
därutöver 70´för de timmar vi lägger på planering
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och genomförande samt annat styrelsearbete som
planeringsdagar. Alla kommunanställda är automatiskt medlemmar.
Härryda kommun
Våra intäkter består av medlemsavgifter (ca 70 000 kr/
år, medlemsavgift 60 kr) samt bidrag från kommunen
på 60 000kr Vi har idag ca 1200 medlemmar (av ca
3000 anställda). Vi gör dock av med lite mer än vi får
in på årsbasis vilket möjliggörs av att vi för ett antal år
sedan fick ett större engångsbidrag från kommunen
så vi har lite pengar i kassan.
Hässleholms kommun
Vi har medlemsavgift. Vi får ett blygsamt bidrag från
arbetsgivaren på 150 000 kr (år 2019). Vi har godkänt
att pensionärer även får fortsätta vara medlemmar
sedan de gått i pension.
Olofströms kommun
Vi har god ekonomi. Vi får 100 000 kronor/år av arbetsgivaren som är Olofströms kommun. Våra kommunala bolag får också delta i aktiviteterna. Bolagen
får betala en årsavgift på 100 kr/anställd. Kommunen
har ca 1200 anställda. Bolagen ca 130 anställda. Summan blir således 113 000 kronor för närvarande.
Höganäs kommun
Vi har medlemsavgift, 5 kr/ månad, 60 kr om året.
Runt 60 000 kr in per år.
Arvika kommun
Vi får ett årligt anslag på 100 000 kr. Vi har inga medlemsavgifter i föreningen. Vi arrangerar ofta ”billiga”
aktiviteter för att hushålla med pengarna. Aktiviteter
som ger mycket för pengarna. När vi hade föreläsare
här arrangerade vi tillsammans med HR-avdelningen.
Detta gäller även vid deltagande i VårRuset eftersom
föreningen inte har pengar att finansiera arrangemanget själv.
Sandvikens kommun
Vi har 175 kr i medlemsavgift och 100 kr får vi i bidrag
/medlem. Vi har ca 2 700 medlemmar så vi har ca 740
000 kr att använda.
Rättviks kommun
Vi har inga medlemsavgifter. Vi får 85 000 kr och vi är
ca 1 000 anställda. I det ingår att vi själva får betala
för hyra av kommunens lokaler så som gympahallar.
Nynäshamns kommun
Vi får 125 000 i verksamhetsbidrag per år, plus att
alla pensionärsmedlemmar betalar 100kr/år. Inga
medlemsavgifter utöver det.
Kommunenen står för kostnaden för 25%av en tjänst
som utför administrativa uppgifter, vi får även använda utrustning och kontorsmaterial fritt.
Varbergs kommun
Vi gör en budget varje år som vi håller. Vi har inget
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eget bankkonto utan ingår i personalförvaltningens
redovisning med eget ansvar och verksamhet. Vad har
ni för budget att röra er med? 150 000 kr.
Tingsryds kommun
Personalavdelningen ger ett bidrag varje år på 20
000 kr
Personalklubben i Tingsryd har ca 550 st. medlemmar
(ca 1 200 anställda) Har en medlemsavgift 140 kr/år
dras via lönen i februari.
Tyresö kommun
Vi får ett anslag från kommunen på 300´ (ca 100kr/anställd, vi är ca 3000). Aktiviteterna styrs av budgeten
och sätter således gränsen för hur mycket aktiviteter
vi kan göra.
2. När vi har aktiviteter brukar vi sponsra med hälften av summan ex( blomsterbindning kostar 350 då
betalar medlemmen hälften och vi sponsrar hälften)
Hur gör ni andra? Hur mycket sponsrar ni med?
Borås kommun
Vi subventionerar väldigt olika utifrån aktivitet. Om
den är populär, vad den kostar att anordna, om det är
något nytt som styrelsen vill prova och då kanske behöver ha ett ”lock-pris”, hur många deltagare som kan
vara med etc. Styrelsen är uppdelade i arbetsgrupper
och varje arbetsgrupp har mandat att subventionera
en aktivitet på upptill 250 kr/deltagare utan att styrelsen är involverad. Kräver aktivitet mer subventionering så är det styrelsebeslut på det.
Falkenberg kommun
Vi subventionerar våra medlemmar med 20-25 procent, resten står medlemmen själv för. Aktiviteter som
är endast för våra medlemmar brukar vi sponsra lite
mer. Som en service erbjuder vi i många fall att man
kan boka åt ickemedlemmar också, men de betalar
alltid fullt pris. Vi subventionerar alltså bara våra
medlemmar.
Tjörn kommun
Så gör vi också eller minst 100:- Om något kostar
150:- så betalar man 100:Eskilstuna kommun
Vi kör 60/40%, vi står för 60% medlemmen betalar
40%.
Gävle kommun
Vi har börjat ett arbete att få ekonomin för aktiviteterna mer rättvist fördelade. Vi har vissa aktiviteter
som helt betalas av vår personalförening medan en
del betalas ungefär till hälften av deltagarna. Vi har
också en del prova-på-aktiviteter som också helt
betalas av oss.
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] Vi sponsrar med varierande summor
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beroende på aktivitet. Cirka hälften av kostnaden
upp till ett bidrag på 300 kr per deltagare för mer
kostsamma aktiviteter.
Härryda kommun
I de aktiviteter där vi är arrangör/initiativtagare så
är grundupplägget 50% sponsring. Sedan har vi även
avtal med t ex gymkedjorna och lokala näringsidkare
där de erbjuder rabatter direkt till medlemmarna och
där sponsrar vi inte med något.
Hässleholms kommun
Vi sponsrar med 20 %
Olofströms kommun
Lite varierande, men vårt motto är att deltagarna ska
betala ”någonting”. Mellan 50-200 kronor sponsring.
Vi har gratis bio två gånger om året.
Höganäs kommun
Vi sponsrar med 100 kr/ aktivitet
Arvika kommun
Vissa aktiviteter gör vi som ni – sponsrar med ungefär
hälften av summan. När vi t ex anordnar skidresor
subventionerar vi bussresan men man får själv betala
liftkort. Vi erbjuder ganska ofta biljetter till konserter
och hockeymatcher. Ibland som utlottning, ibland
betalar vi halva biljettpriset. I regel köper vi inte in
så många biljetter utan det kan föra sig om ett antal
mellan 2 – 20 st beroende på pris.
Sandvikens kommun
Oftast så sponsrar vi bara medlemmen (med 25%),
medföljande betalar ord pris. Oftast så får medlemmen köpa max 2 bilj.
Ibland kan vi ha, på tex familje/barnaktiviteter, mer
sponsring och att man naturligtvis kan köpa till hela
familjen.
Rättviks kommun
Det är olika, ibland subventionerar aktören, och då
går vi in med en peng också, det bestämmer vi från
fall till fall. Och ibland går vi inte in med något, jag har
fått en kontakt med ett bokningsbolag och de skickade
mig en länk där man kan gå in och boka, som nu ord
pris är 395 och vi fick 240 kr till Tomas Dileva. Vi har
också kontakt med styrelsen på Dalhalla i år fick vi
erbjudande om två konserter köp två betala för en,
där går vi inte in med något, bara krångligt vill inte
hålla på med pengar.
Nynäshamns kommun
Vi anpassar våra bidrag/sponsringar till vad vi har råd
att sponsra med, dvs olika från aktivitet till aktivitet för
att hålla oss inom vår budget, men ofta runt 25-30%
av egentliga avgiften/kostnaden.
Konstlotteriet är helt ”självförsörjande” med en lotteriavgift.
Varbergs kommun
Vi har gratis är gympa tisdagar och torsdagar, en AW
där vi sponsrar del av maten, buss till Vårruset till
halva kostnaden. De andra aktiviteterna är till självkostnad.

Hur mycket sponsrar ni med?
Lokal och ledare för gympan kostar ca 50 000 kr. Våra
KM i bangolf och bowling är gratis (begränsning av
antal deltagare).
Tingsryds kommun
Vi har ungefär samma upplägg, har som mål att
sponsra så att våra erbjudande skall kännas som ett
mervärde.
Tyresö kommun
Det varierar beroende på aktivitet och kvarvarande
budget. Vi arbetar med ett årshjul med årligen återkommande aktiviteter samt olika ”nytillkomna aktiviteter” som vi tar hjälp av olika initiativtagare. Styrelsen hjälper i de fallen till med reklam/info spridning
och även ev sponsring.
3. Om vi avskaffar medlemsavgiften måste vi dock
ändå ha kvar något som visar att man är medlem,
idag har vi medlemskort som vi mailar från VISMA
till medlemmen och som de sen skriver ut. Man
måste ju kunna ”visa” att man är medlem om man
tex ska utnyttja någon rabatt som vi har i tex en
sportaffär mm. (Vet att Växjö har en app) Hur har ni
andra löst det?
Borås kommun
Vi har överenskommelse med dem som vi har erbjudanden ifrån att personen visar upp sitt tjänstekort.
Det funkar i och med att anställning i Borås Stad är lika
med medlemskap i personalklubben. Vissa aktörer har
godkänt att personen enbart uppger ”Borås Stad” vid
nyttjande av rabatt.
Falkenberg kommun
Vi har inga samarbeten med affärer eller liknande
där man måste ha något slags medlemsbevis. Vi har
inga medlemskort. Alla bokningar sker genom vår
administratör (dvs jag) som kan kontrollera ifall de
är medlemmar. Uthämtning av biljetter sker hos vårt
Kontaktcenter och man måste kunna visa upp IDhandling vid hämtning.
Tjörn kommun
Vi har att man får logga in på vårt intranät och gå till
vår fritidsföreningssida, vårt intranät har dubbelinloggning och du måste ha en @tjorn.se adress för
att komma in. Vi skulle gärna ha en app men det är
ganska dyrt tycker vi.
Eskilstuna kommun
Vi har digitalt medlemskort via Cardskipper. Vilket
innebär att alla som är blir medlemmar kan ha sitt
medlemskort via en app i telefonen. De som önskar
kan fortfarande få pappersmedlemskort om de kontaktar kansliet.
Gävle kommun
Vi har medlemskort att skriva ut på intranätet, eftersom vi har lite rabatter på stan så ska de visa upp
medlemskortet för att få rabatterna. Tidigare skicka-
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des en personaltidning ut med lönebeskedet, som ett
nummer i december innehöll medlemskortet. Men
då lönebeskeden blev mer digitala drogs personaltidningen in efter ett tag som digital variant. Vi fick
ett erbjudande för något år sen om någon form av
app… men ratade den idén då. Men det kanske kan
aktualiseras.
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] Vi jobbar inte med rabatter längre,
det tog för mycket tid att administrera. Eftersom alla
är medlemmar använder vi oss inte av medlemskort.
Anmälan till aktiviteter sker på intranätet, vilket gör
att endast anställda kan anmäla sig.
Härryda kommun
I dagsläget beställer man medlemskort vid behov. De
skrivs manuellt och skickas ut via mail och internpost.
Håller på att titta på ett digitalt system för detta (i
första hand Cardskipper, någon som har erfarenhet av
dem?) Tanken är att hitta en plattform för förbättrad
kommunikation med medlemmarna och som underlättar administration i form av medlemsregister, anmälningar till aktiviteter samt eventuellt fakturering.
Hässleholms kommun
Vi har medlemskort som de får när de betalar medlemsavgift. Men det var smart att skicka ut ett mejl
som de själva får skriva ut. Sparar kostnaden för trycket av medlemskort och så trycks ju inte fler upp än
sålda medlemskort.
Olofströms kommun
Vi har slopat medlemskort. Det var en för stor administration att hålla på med. Alla anställda blir automatiskt medlem i Personalklubben, det står inskrivet
i arbetsgivarens policy. När man anmäler sig, gör man
detta med namn och personnummer (endast de 6
första siffrorna).
Höganäs kommun
Vi har medlemskort som skickas ut. Bra ide att mejla
ut detta, den kanske vi snor…..
Arvika kommun
Vi har inget medlemskort i föreningen men frågan har
varit uppe. När vi har samarbete med sportaffären
(enstaka tillfälle) får man skriva ut en rabattcheck att
ta med och visa upp vid köp. För våra motionsaktiviteter har vi deltagarlistor som jag stämmer av mot
inbetalda deltagaravgifter.
Sandvikens kommun
Vi har en app som heter Cardskipper där medlemskortet finns samt alla rabatter och aktivitetserbjudanden.
Den funkar jättebra. I framtiden så ska vi försöka med
vissa aktiviteter att man får biljetten i appen och visar
upp den. Men vi har inte kommit dit än.
Rättviks kommun
Man får ta med sig den sista lönespecen.
Nynäshamns kommun
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VI har inga generella rabatter och behöver alltså inga
medlemskort i dagsläget.
Alla månadsanställda i kommunen är medlemmar i
föreningen.
Varbergs kommun
Vi har inga rabatter i butiker. Vi olika arrangemang
där vi kan få rabatt, så få vi en kod som ska anges vid
bokning.
Tingsryds kommun
Vi har tidigare tryckt upp och plastat in medlemskorten, men senaste åren har vi tagit bort medlemskorten helt då vi inte har så många tillfällen medlemmen
behöver visa upp det. Till varje aktivitet anmäler sig
och den listan kollar vi av i efterhand. Medlemmen
anmäler sig via vårt medborgarkontor.
Tyresö kommun
Alla anställda i kommunen är medlemmar automatiskt. Vi låter även våra pensionärer delta på vissa av
våra aktiviteter dock med begränsning av antal platser.
Medlemskort går att hämta från vårt intranet tillsammans med TYKOMS (personalföreningen) rabattblad
hos olika lokala äffärer/företag.
4. Har ni några andra bra förslag/tips på hur ni har
utvecklat verksamheten?
KARISMA hade nu i September en Hälsomånad då vi
maxade med olika aktiviteter, se bifogad inbjudan.
Utfallet och anmälningarna till dessa aktiviteter föll
väl utan, förutom på någon enstaka aktivitet. Vi har
för övrigt en bra bredd i utbudet av aktiviteter och får
ofta höra det från medlemmarna. Men vi kan alltid
bli bättre.
Har allt ifrån smakvandringar, chokladprovning, prova
på padel, prova på vattengympa, islandshästridning,
gör din egen blomsterkrans, teater/musikalresa Stockholm, Afterwork, spökvandring, vårruset, stylingkväll
på hårsalong, fotbollsresa mm. Vissa gym ger rabatterade priser.
Vi har Facebook och Instagram och skickar ut ett nyhetsbrev minst en gång i månaden med kommande
aktiviteter.
Borås kommun
Vi har jobbat på bredden precis som du beskriver.
En del aktiviteter kan bara ta några få deltagare och
andra fungerar för 150. Grunden är aktiviteter som
erbjuder rörelse, kultur och upplevelser. Det har varit
bussresor till Göteborgsoperan (både musikaler och
operor) men också från det lokala kulturlivet i stan
med konstvandringar (skulpturer och målningar på
stan) och guidningar på stadens foto- och konstmuséer. Stadsvandringar med fokus på stadens historia.
Vi har kört kurser i vattengympa, crawl, längdskidor,
löpning, yoga, ridning, klimatsmart mat, stickning,
virkning, överlevnad. Prova på tillfällen i basket, karate, självförsvar, mindfulness mm. Blomsterbindning,
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chokladprovning, tårtbakning, bokkvällar på bokhandel i stan, silversmide, glasfusion, skapa porslinsfat med gamla tallrikar, pärlpyssel, målning, bakat
tunnbröd, islandshästridning, traditionella turneringar med innebandy, bowling, minigolf, cykelkvällar, brännboll, TP (oerhört prestigefyllt ). Stående
träningstider på lokalt gym 6-7pass/vecka över hela
året (detta har vart en given bas till klubben i alla
år), äventyrsbana ”upzone”, räk- och laxkryssning i
göteborgsskärgård, bussresa till Louisana, trandansen vid hornborgasjön, julmarknad i Köpenham, på
Tjolöholmsslott och på Falbygdens ost, shoppingresa
till Ullared. Föreläsningar tillsammans med företag i
staden liksom gemensamma aktivitetskvällar, steg/
motionskampanjer. ”Grannfejd” med Södra Älvsborgs
sjukhus i golf mm mm.
Vi är inte aktiva på sociala medier utan arbetar utifrån
hemsida på intranätet, nyhetsbrev till medlemmarna,
ombud på förvaltningara. Vi syns då och då i den interna tidningen ”Saxen” som går hem till allas hushåll
och så arbetar jag i min tjänst som hälsostrateg med
nätverk av hälsoinspiratörer och dessa blir också ambassadörer för klubbens aktiviteter.
Fråga: Hur många når ni med era aktiviteter idag?
Egentligen flera frågor i en 
1. Hur många aktiviteter anordnar ni på ett år? 2.
Hur många deltar under ett år? 3. Hur stor andel i
förhållande till totalt antal medlemmar deltar?
Fråga: Hur jobbar ni med FB och instagram? En av
er som har ansvar eller lägger hela styrelsen upp
händelser?? Här kan vi definitivt bli bättre!!
Har ni pratat om app för klubben/era aktiviteter??
Vi har pratat men inte mer – kanske det vore en
framgång?
Falkenberg kommun
Det var ingen inbjudan till er hälsomånad bifogad i
mailet. Tar gärna del av den som inspiration för vårt
fortsatta arbete.
Vi försöker just nu rikta fokus mot medlemsaktiviteter
som är enbart för medlemmar då våra stadgar riktar
sig mot just gemenskap mellan anställda i våra verksamheter. De flesta arrangemang är lokalt förankrade,
med lokala aktörer (t ex om vi har kransbindning,
korvstånkning osv).
Vi har även målsättningen att digitalisera själva bokningsprocessen och göra det mer självgående. Vi är
dock inte där ännu utan bokning sker genom mail
och telefon.
Vi har Facebook och en hemsida som vi uppdaterar
med vilka aktiviteter som vi erbjuder just nu. Vi skickar
ut ett nyhetsbrev med jämna mellanrum, när vi har
något nytt att presentera eller om det bara behövs
pusha för vårt utbud. Vi är även närvarande på våra
introduktionsdagar för nyanställda där vi kortfattat
informerar om föreningen.
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Tjörn kommun
Jag tycker ni har jättemycket bra saker med stor spridning. Vi har ungefär samma, vi åker på en resa på
våren och en på hösten, vi har varit i Polen, Danmark,
Tyskland och på Birka kryssning. Afternoon tea är
populärt och biobiljetter till bra priser.
Eskilstuna kommun
Vi försöker ha så brett utbud som möjligt så det ska
passa alla. Allt ifrån rabatter på träningskort ( 14 olika
ställen), resor av olika slag (shopping, idrott, teater
mm), föreläsningar, prova på aktiviteter (minst 1/
månad). Vi sprider info via vår hemsida som medlem
kan prenumerera på och få till sin mail så fort något
nytt läggs ut, vi sprider via Facebook och via vårat
digitala medlemskort Cardskipper, alla som har det
nedladdat i telefonen får en pling när det uppdateras.
Viss information sprids även via vår internportal samt
våra hälsoinspiratörer.
Gävle kommun
Eftersom vi har haft lite mer fokus på sportaktiviteter
(Gävle kommuns Sportklubb, GKSK) trots att vi har
både kultur och fritid med som verksamhetsområden
i våra stadgar så har vi en bas med sektioner för varje
idrott, med en sektionsansvarig medlem. MEN vi har
de senaste 2-3 åren börjat öka med aktiviteter som
inte är bunden till sektioner som t.ex. fjällresa, gruppgympa, yoga, kajak, föreläsningar inom vårt område…
oftast på hälsotema, crawlkurs, löparskola och spnsrade kulturevenemang. Samt ytterligare aktiviteter
som prova-.på. Vi har också med att sponsra till större
motionsevenemang som vasaloppet, vätternrundan
mm för enskilda eller mindre grupper. Titta gärna in
på vå FB-sida som absolut kan bli mer aktiv. (https://
www.facebook.com/GavlekommunsSportKlubb/)
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] En bra aktivitet vi har är att vi bjuder
på en biokväll. Tillsammans med verksamhetschefen
på vår biograf väljer vi ut en film av det lite smalare
slaget. Det har varit uppskattat med fylld biosal de
flesta gångerna.
Härryda kommun
Vi är som sagt inne i samma process och spånar just
nu en hel del. Vi gjorde en kartläggning av medlemmarna och såg att kategorin 20-45 åringar var underrepresenterade i föreningen i förhållande till statistiken för vilka som var anställda i kommunen. Utifrån
det tittar vi nu hur vi ska gå tillväga för att locka en
yngre medlemsskara in i personalklubben underbara
värld.
Sedan länge har vi ett samarbetet med lokalkontoret
hos Studieförbundet Vuxenskolan vilket gör att vi kan
erbjuda våra medlemmar hela deras lokala utbud. Vi
sponsrar här medlemmarnas deltagaravgifter med 50
%. Kostar lite men är administrativt fördelaktigt.
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Hässleholms kommun
Vi har Facebook, hemsida, arbetsgivarens nyhetsbrev
och intranätet som vi sprider vår information via.
Olofströms kommun
Vi ”annonserar” alla våra evenemang på kommunens
intranät. Denna information möts man av när man
sätter igång sin dator. Vi sköter själv dessa inlägg. Vi
trycker även affischer och skickar ut till alla förvaltningar och bolag, på eget ”iögonfallande” papper.
Vi har också en sida på kommunens egen hemsida.
Dessutom egen Facebook. Vi känner att vi når alla på
detta sätt.
Höganäs kommun
Vi har också samma typ av aktiviteter, men sen har
vi ett cykellotteri och det är många som vill vara med
här, kostar 15 kr/ andel och varje månad lottar vi ut
bl.a. en cykel, mycket populärt.
Arvika kommun
Det verkar som ni har ett bra utbud av aktiviteter.
Utbudet liknar vårt. Jag bifogar en excelfil med aktivteter vi erbjuder och har erbjudit under tidigare år.
Årets flik är inte uppdaterad tyvärr men utbudet är
ungefär detsamma. Vi brukar också får beröm för att
vi erbjuder våra medlemmar mycket men jag tycker
som du – man kan alltid bli bättre!
Hälsomånad körde vi för något år sen och tankar finns
om att göra det igen.
Vi skickar ut ett nyhetsbrev – blir kanske inte riktigt
varje månad men ungefär (uppehåll under sommaren)
och lägger även ut information på vårt intranät. Vi
har en FB-sida men ännu inget på Instagram. Vissa av
våra aktiviteter lockar många deltagare, andra ganska
få tyvärr. Jag upplever att det är svårt att nå ut till
alla – framförallt personal inom vården och skolan.
Här finns det ett jobb att göra – kanske besöka olika
grupper på APT t ex.
Sandvikens kommun
Vi har en egen sida på kommunens intranät där vi
lägger upp alla aktuella aktiviteter och där det finns
formulär som man anmäler sig till varje aktivitet. Vi tar
ut deltagarlistor i excelfil som används som underlag
för löneavdrag och som avprickningslista när man
hämtar sina biljetter.
Rättviks kommun
Vi har ett gäng anställda som ställer upp och har aktiviteter så som bokcirkel, olika gympa, träningar, yoga,
vandringar, släktforskning, mm
Nynäshamns kommun
Inga förslag tyvärr.
Varbergs kommun
Håller på att ta fram ett årshjul för aktiviteterna för
att vårt månadsblad ska innehålla ett visst antal aktiviteter varje månad.
Vi har Kommunmästerskap i bangolf, bowling (begränsat med deltagare), kommaniaden som är en friskvårdsaktivitet, resor till Köpenhamn. Vidare försöker
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vi ha ett så brett utmed som möjligt.
Kommunen ger marknadsföringsbidrag till 3 elitklubbar och där har vi fått igenom i avtalet att varje lag
ska erbjuda 10 säsongskort (fotboll, handboll och
innebandy) som vi lottar ut till våra medlemmar.
Tingsryds kommun
En del aktiviteter återkommer varje år, bussresor till
Ullared, julmarknader, afternoon tea, SHL hockey och
Liseberg.
Blomsterbindning, Biobiljetter, Vi bjuder på bio på vår
lokala biosalong i Konga,
Vi är med i samverkan Personalklubbar sydost (Karlshamn ansvarar) Ett otroligt bra reseprogram.
Tyresö kommun
Vi har liknande typ av aktiviteter dock inte kanske
lika många. T ex: Yoga, BIO, prova på Golf, prova på
Dykning, spring-lopp, resor till Ullared, ordnar buss
till blodomlopp och vårrus, julavslutning, årsstämma
med middag och BIO.
Vi samarbetar med olika Gym i kommunen där vi får
rabatt på t ex årskort, hjälp med uppvärmning innan
lopp.
Oftast är det styrelsen (7st) som planerar och de flesta
gånger även genomför aktiviteten. Vi försöker engagera de olika förslagsläggarna att ”hålla i” den aktivitet
de föreslår och styrelsen sköter informationsspridning
samt anmälningsformulär via kommunens ärendehanteringssystem (ArtVise) och även ev ekonomiskt
bidrag till aktiviteten.
Vi använder inte facebook eller insta, enbart intranet
och pappersutskick.
5. Vi har idag Visma datorsystem och hanterar medlemmarnas uppgifter i, samt fakturor, vad har ni
övriga?
Borås kommun
Vi bokför inga medlemsregister alls. Fakturor betalas
via Nordea (webbaserat) och redovisningen sker i
Björn Lundéns system, även det webbaserat.
Falkenberg kommun
Vi har inget eget, separat medlemsregister i och med
att vi inte tar medlemsavgifter. Man är per automatik
medlem när man anställs i kommunen/kommunala
bolag osv.
Tjörn kommun
Vi har inget system utan kör manuellt.
Eskilstuna kommun
VI har ju Cardskipper samt betalar fakturor via vårat
PG konto i Nordea.
Gävle kommun
Vi har Visma som installerad programvara, som kassören i styrelsen hanterar. Men vi har stora planer att gå
över till onlineversionen för att förenkla hanteringen
och ta bort personberoenden, det är dessutom lite
billigare. ELLER så ska vi titta på vår banks lösning
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för föreningar. Dessutom ska vi gå in i swish för ännu
enklare betalning för deltagare som ett komplement
till BG. Det ligger i pajpen…
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] Även vi har Visma, vi gick över till en
onlineversion så att vi inte är låsta till en specifik dator
eller enskild person. Inget register över våra medlemmar. Betalning via Swish i första hand, även BG finns.
Härryda kommun
I dagsläget Excel men hoppas att inom kort kunna
hitta en ny plattform där vi kan få in allt från kommunikation, medlemshantering samt ekonomi. Medlemsavgifterna tas för anställda in via löneavdrag.
Hässleholms kommun
Medlemsförteckning registreras i ett Excelark. Vi
har kontaktpersoner ute i verksamheten som säljer
medlemskapen.
Olofströms kommun
Vi fakturerar själva via bg Sparbanken/Swedbank. Inga
fakturor går igenom kommunens system. Vi har en
egen fakturaadress.
Höganäs kommun
Vi har Excel till register på våra medlemmar, detta underhålls och medlemmar som slutar tas bort. Gällande
fakturor så betalas de via internetbank.
Arvika kommun
Eftersom vi tar ut några medlemsavgifter har vi inget
medlemsregister. Fakturorna och bokföringen sköter
jag i Swedbanks eget program. Vi hade Visma tidigare
men då programmet behövde uppdateras bytte vi till
Swedbanks program istället.
Sandvikens kommun
Alla medlemmar får löneavdrag i Visma Personec
förutom pensionärer och de som tex är tjänstlediga
el sjukskrivna och inte har lön, de får vanliga pappersfakturor.
Rättviks kommun
Vi har styrelse med egen kassör, vi är inte inne i arb
givarens system.
Nynäshamns kommun
Vi använder oss av kommunens ekonomisystem och
kommunens lönesystem för löneavdrag.
Medlemsregister har vi i Excel.
Varbergs kommun
Idag dras aktiviteterna direkt på lönen. Vi tittar på
ett nytt bokningssystem för aktiviteterna och ska dra
igång det vid årsskiftet.
Tingsryds kommun
Vi har också Visma där vi hantera ekonomin. Vi har
stöd av personalavdelningen när det gäller medlemsavgiften (140 kr/år Löneavdrag)
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Tyresö kommun
Vi jobbar mestadels från intra:nätet och ärendehanteringssystemet ArtVise.
6. Hur är ert arbete upplagt? Vem planerar aktiviteterna?
Vi (KARISMA) har en kanslist på 100 % som sköter det
dagliga administrativa, vår styrelse tar beslut, planerar
och till viss del tar första kontakten med tänkt aktivitet
och lämnar sen vidare till kanslist för inbjudan och
spridning av info.
Borås kommun
Ingen jobbar på heltid. Vi har ingen som har uttalat
antal timmar för klubben med undantag av ett avtal
om hjälp för administration med intern avdelning på
Stadsledningskansliet där klubben köper timmar/
månad. (Där har vi hämtat klubbens administratör och
kassör). För styrelsen gäller styrelsemöten och planeringstid på arbetstid övrig tid utöver detta satsas fritid
från styrelseledamöter. Styrelsen planerar aktiviteter.
Samarbetar så ofta det går med föreningslivet, privata
och ideella aktörer som finns i närområdet. Vi är idag
1 ordförande, 12 ledamöter varav 1 har uppdrag som
kassör och ansvar som administrativt stöd. Totalt 13
engagerade i styrelsearbete.
Falkenberg kommun
Vi har en administratör (jag) anställd av Personalavdelningen där en av arbetsuppgifterna är administration av föreningens aktiviteter, bokföring osv. Cirka
50% av min tid ska avsättas till det. Resten är avsatt
för mitt arbete som löneassistent. Arbetet varierar
beroende på hur mycket det är att göra på respektive
del av min tjänst. Vi har inga som är direkt anställda
av föreningen.
Generellt så ser det ut så att administratören sköter
allt det dagliga administrativa som rör våra aktiviteter,
kontakt med arrangör, spridning av info/inbjudningar
och kontakt med medlemmarna. Vi har hjälp av Kontaktcenter med att lämna ut biljetter och ta betalt för
dessa.
Styrelsen kommer med idéer och tar beslut på våra
styrelsemöten som vi har en gång i månaden.
Idéer till aktiviteter får vi antingen från medlemmarna
eller genom att vi själva håller ögonen öppna. Vi försöker avsätta tid en eller två gånger om året där vi kör
workshop kring vårt arbete.
Tjörn kommun
Vi har en styrelse där man gör det man kan men det
brukar vara jag som ordförande som kommer med förslag och sen tar hand om det administrativa. Jag har
fått lov att lägga timmar på föreningen på arbetstid.
Eskilstuna kommun
Styrelsen planerar aktiviteterna halvårsvis på planeringsdagar, en grovplanering görs och så är det jag
som är anställd som föreningskonsulent på 100% som
ser till att det blir utfört/bokat enligt planeringen. Jag
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sköter all planering, bokning osv. Styrelsen tar beslut
om det ekonomiska på styrelsemöten. Vi ligger alltid
ca 2 månader bort i planeringen för att vi ska hinna
godkänna det på styrelsemöten innan jag sprider ut
informationen.
Gävle kommun
I vårt fall är styrelsen tyvärr både beslutande och utförande på mycket av planeringen, anmälan, hantering
av anmälningar. Dock i idrottssektionerna så har vi
en ansvarig. Styrelsen har idag ett gammalt politikerbeslut på att få ägna 20 arbetstimmar per år till
GKSKs arbete, vilket såklart inte räcker på långa vägar.
Så det blir ta det på fritid eller om man har chefens
goda minne inofficiellt göra lite på sin arbetstid om
det finns tid. Vi har i vissa aktiviteter försökt skapa
arbetsgrupper med några av de som är intresserade
för planering och det mesta av hanteringen, men med
en kontaktperson som sitter i styrelsen. Men det jobbar vi på. Tilläggas kan är att det ligger ett förslag i det
politiska systemet om att göra en större satsning på
personalklubben, med ökning av anslag, breddning
av aktiviteter (minska sportfokus) samt underlätta att
det finns tid för planering, styrelsearbete och ”kansliarbete”.
Jag skulle vilja lägga till en fråga… I kommuner som har
valt någon form av friskvårdspeng, är det någon som
har anslutit sig till dessa företag (som ActiWay som
Gävle har t.ex.) för att deltagarna ska kunna använda
sina friskvårdspengar i personalklubbens aktiviteter?
Lidköpings kommun
[Ulf Landgren] Planering och genomförande ligger
främst på styrelsen, vi har ingen anställd kanslist.
Härryda kommun
Styrelsen tillsamman med administratör, oftast efter
medlemsförslag. Kommunen sponsrar förutom bidraget med en administratör på 10% av en tjänst.
Hässleholms kommun
Vi har en administratör på 75%. Vi gör i princip samma
som er med kontakt och spridning av information.
Olofströms kommun
Styrelsen planerar aktiviteterna och har själv beslutanderätt. Styrelsen hjälps åt med allt arbete kring
evenemangen. Vi har inte någon anställd för uppdraget. Men vi har en förstående arbetsgivare, som
uppmuntrar oss hela tiden. Vi får ha styrelsemöten
på betalt arbetstid. Arbetsgivaren ser värdet i att
Personaklubben finns!
Höganäs kommun
Detta bestämmer vi på styrelsemöte, ca 5/ år.
Arvika kommun
Aktiviteterna vi anordnar ”spånar” vi fram inom styrelsen. Ibland får vi in tips och idéer från medlemmarna
även om det inte händer så ofta tyvärr. Arbetet med
föreningen sköter vi vid sidan av våra ordinarie tjänster. Styrelsemöte 1 gång/månad. Den som kommer
på en aktivitet arbetar i regel vidare med den själv
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men arbetet delas upp bland styrelsemedlemmarna
om det behövs. Sekreteraren tar fram nyhetsbrevet
utifrån info som lämnas in från den styrelsemedlem
som jobbar med aktiviteten.
Sandvikens kommun
Vi är en styrelse på 10 personer (just nu 9). Vi har en
kassör (jag) och en sekreterare, en ordförande och
en vice ordförande, sedan är alla ledamöter. Alla nio
hjälper till och lägger ut aktiviteter.
Jag sköter allt det ekonomiska med löneavdrag, fakturering och all bokföring. Jag gör inte så många aktiviteter eftersom det ekonomiska tar mycket tid för mig.
Annika (sekr) sköter om medlemsregistret i cardskipper samt gör löneavdrag på medlemsavgiften samt
lägger ut aktivteter.
I övrigt så sköter alla sina egna aktiviteter. Många
aktiviteter återkommer ju och går på rutin.
Vi har styrelsemöten 1 gång i månaden.
Vi har årsplanering en gång per år, okt/nov.
Då vi åker bort en fredag ca kl 12 och är tillbaka lördag
ca kl 12-14. Lite olika beroende på hur långt bort vi
åker. Vi tar fredag em på arbetstid och vi använder vår
fritid till lördagen.
Vi planerar då för nästa år, vi har också tagit in förslag
från medlemmarna via formulär på intranätet.
Vi planerar och fördelar alla aktiviteter mellan alla
oss i styrelsen. Vi ett pris på vad kostnaden blir för
Pulsen ( det brukar vi göra på ett speciellt budgetmöte
i januari). Oftast så överskrider planeringen budgeten
och vi måste plocka bort vissa aktiviter . Men det är
svårt att beräkna, en del aktiviteter ställs in pga för få
anmälda. En del blir det inte så många anmälda till så
kostnaden blir mindre än beräknat.
Vi har aldrig pratat om att alla anställda ska vara medlemmar och inte ta ut medlemsavgift.
Vi har inte så mycket friskvård, typ vattengympa och
sånt, det finns redan som erbjudande i kommunen
för alla anställda.
Men vi har ju idrottsaktiviteter, typ golf, vandringar,
padel, skidkurs, vårruset mm.
Rättviks kommun
Vi i styrelsen, eller vi lägger det på någon anställd
som vill hålla i något arrangemang. Vi får tipps från
anställda, vi kan gå ut och fråga om någon vill hålla i
något, då kostar det inte mer än en gåva.
Nynäshamns kommun
Våra utskott gör all planering. Vår administratör hjälper till med att göra utskick och lägga upp på webben
(som är inom kommunen), tar emot anmälningar.
(Föreningen har en styrelsen och sedan utskott som
ordnar aktiviteter)
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Varbergs kommun
Vi har en styrelse som sammanträder 11 gånger per
år.
Vem planerar aktiviteterna? Styrelsen. Vi har en assistent som sköter bokningar, löneavdrag och ser till
att KomAn-Bladet kommer ut i vårt intranät. Styrelsen
sköter hemsidan.
Tingsryds kommun
Styrelsen har fem möten per år där programmet
beslutas. Möten har vi möjlighet att ha på arbetstid.
Programmet ligger på kommunens hemsida. Skickas
även via mail till alla medlemmar.
Tyresö kommun
Ett nöt vi har att knäcka är att nå ut till personal/personalgrupper som kanske inte har möjlighet att läsa
intranätet regelbundet. Vi har även utskick i pappersform till många enheter vilket fungerar sådär.
Som jag beskrev så har vi även med våra pensionärer
i delar av våra aktiviteter. T ex årsmöten, bio-kvällar,
konstklubben, mm. Hur gör ni?
Vår HR-chef vill att focus skall vara på aktiva-anställda
med inriktning friskvård och hälsa, sociala aktiviteter
där man möts över förvaltningsgränser.
Sammanställt av Jeanette Nilsson,
ordförande KARISMA, Kristianstad kommuns personalförening. 191017

Nedan följer medlemmar i KAF som erlagt
medlemsavgift för 2019. Se om ni finns med
och om det är rätt e-postmottagare. I vissa
fall så saknar vi e-post och då missar ni vår
information.
meddela Lars om det inte är rätt eller saknad
e-post. till: sergeanten@live.se
Kommun
Avesta kommun
Bollnäs kommun
Borås stad		
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Emmaboda		
Eskilstunas kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Halmstad kommun
Heby kommun		
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfred Kommun
Härjedalens kommun
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e-post mottagare
anna.engdahl@avesta.se
ruth.larsson@bollnas.se
merkraft@boras.se
jennifer.hultberg@botkyrka.se
karin.starberg@bracke.se
anders.friberg@emmaboda.se
christina.mellqvist@eskilstuna.se
fogelfri@falkenberg.se
goran.pettersson@falkoping.se
visam@gislaved.se
ingrid.nyberg@gnosjo.se
GKFF@gallivare.se
gksk@gavle.se
boris.bile@halmstad.se
tobias.holmgren@heby.se
info@huge.se
mia.olsson@hudiksvall.se
ann-marie.blixt@hultsfred.se
Camilla.Mehlqvist@herjedalen.se

Härryda kommun
HKIF@harryda.se
Hässleholms kommun inger.simonson@hassleholm.se
Höganäs kommun
pia.einarsdotter@hoganas.se
Järfälla kommun
lars.nordin@jarfalla.se
Kalmar kommun
janet.lindeborg@kalmar.se
Katrineholms kommun lustgarden@katrineholm.se
Knivsta Kommun
Kristianstads kommun karisma@kristianstad.se
Kristinehamns kommun jenny.alpmyr@kristinehamn.se
Köpings kommun
asa.loord@koping.net
Lekebergs kommun
Gunilla.Ljungstedt@Lekeberg.se
Lidköpings kommun
Ulf.landgren@lidkoping.se
Lindesbergs bostäder Wiveca.persson@libo.se
Lindesbergs kommun mats.ericsson@lindesberg.se
Lindome kommun
jaana.kinunen@lindome.se
Ljungby kommun
jennie.ronefors@ljungby.se
Ljusdals kommun
mikael.andersson-sellberg@ljusdalenergi.se
Ludvika kommun
maria.moren@ludvika.se
Malungs Sälen
kommunlena.laaksonen@malung-salen.se
Mjölby kommun
kompis@mjolby.se
Motala kommun
personalklubben@motala.se
Mönsterås kommun
gnistan@monsteras.se
Mörbylånga kommun Christina.Hysing@morbylanga.se
Nacka kommun
corpus@nacka.se
Nora kommun anette.nylund@nora.se
Nordanstigs kommun berit.danielsson@nordanstig.se
Nyköpings kommun
personalforeningen@nykoping.se>
Nynäshamns kommun solon@nynashamn.se
Olofströms kommun Personalklubben@olofstrom.se
Ovanåkers kommun
anna-greta.gjermundshaug@ovanaker.se
Rättviks kommun
susann.woxmark@rattvik.se
Sandvikens kommun sonja.fjallstrom@sandviken.se
Skellefteå kommun
marianne.fahlman@skelleftea.se
Smedjebackens kommun
magnus.pettersson@smedjebacken.se
Solna Kommun
rickard.oxfalt@solna.se
Stockholm Vatten och Avfall
roger.johansson@svoa.se
Sundsvalls kommun
Lisa.pinheiro@sundsvall.se
Tingsryds kommun
stefan.johansson@tingsryd.se
Tjörns kommun
lena.toppner.nilsson@tjorn.se
Torsby kommun
kristina.svensson@torsby.se
Torsås Kommun
rosmarie.lagerkvist@torsas.se
Trollhättans kommun per.johansson@trollhattan.se
Tyresö kommun
tykom@tyreso.se
Täby Kommun		
gill.blomberg@taby.se
Umeå kommun
sporren@umea.se
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun liljan@uppvidinge.se
Vara kommun		
marie.pehrsson@vara.se
Varbergs kommun
Leif.andersson3@varberg.se
Vetlanda kommun
axet.personalklubb@vetlanda.se
Visby Kommun
Vänersborgs kommun personalklubben@vanersborg.se
Växjö kommun		
dakapo@vaxjo.se
Älvdalens kommun
maria.lindqvist@alvdalen.se
Örebro kommun
christina.sall@orebro.se
Örkelljunga kommun personalforeningen@orkelljunga.se
Österåkers kommun
allakan@osteraker.se
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Förbunds Nytts läsaren fick under ett år från och
med nr 4–92 ta del av Erik Söderströms ”KOM I FORM
Dagbok”. Den återkom sedan i Förbunds Nytt under
hela året 1993 Dagboken var en berättelse om vad en
kommunal fritidsförening kunde åstadkomma och en
bra illustration av vad K A F – rörelsen är och var. Här
nedan ett utdrag från första delen omfattande tiden
från juli till oktober 1992.
Juli
Sommaren är ljuvlig och semestern pågår för fullt för
komiformare och andra.
Styrelsen för KOM I FORM börjar i slutet av månaden dra sig till minnes att höstens planering snart
kräver fokusering.

Augusti
Första veckan i augusti sammanstrålar de styrelsemedlemmar som ej har semester. Planeringen för
höstens aktiviteter kräver handling!
Vår arbetsgrupp har ordnat en tvådagarsresa till
Danmark 10 – 11 oktober. Inbjudan går ut. Vår växel
tar på sig uppgiften at ta emot anmälningar.
Deltagandet i K A F:s konferens i Sundsvall förbereds. Miniseminariet kräver särskilda förberedelser,
som faller på ordförandens lott – trots försök att
slippa undan.
I övrigt planeras för trivselkväll ”Till bords med
Monet” den 22 oktober. En kväll med föreläsare, bokhandlarinformation och fisksoppa med vitlöksbröd.
Vin tillhandahålls för den som önskar. Vid samarbetsmöte med övriga konstföreningar i kommunen i slutet
av augusti diskuterades bl a en gemensam utställning
med inbjudna konstnärer. Medlemmarna och föreningarna skulle då kunna köpa konst förmånligt. Den
14 – 15 november planerades in i almanackan.
Månadstavlan lottades ut.
KOM I FORM:s styrelse träffas andra veckan i augusti.
Informationsblad om det aktuella läget inför hösten
och planeringen inför våren 1993 diskuterades. En
avstämning med de grenansvariga behöver ske innan
vi skriver ihop något.
De grenansvariga bjuds på fisketur i slutet av augusti. Det blir en mycket lyckad dag med solsken och
en stilla krusning på havets yta. Fiskelyckan fick alla
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text: OlleWegner

del av då de glupska makrillarna högg efter våra utslängda krokar.

September
Den 8 september inbjöds de grenansvariga för KOM
I FORM: s aktuella aktiviteter (25. St<>>) till planeringsmöte.
En ekonomisk grov planering gjordes inför hösten
och år 1993. Vi hade den kanske ”råa” inställningen
att anslaget skulle i vart fall ej minskas för 1993. Kanske kommer detta att straffa sig i den mån att vi får
retirera våra satsningar? Vårt anslag utgörs av medel
för trivselbefrämjande åtgärder, som tidigare fördelades med 40 – 50 kr per anställd. Från 1990 har dessa
medel överförts till KOM I FORM och KOMI KONST,
för insatser som förväntas skapa gemenskap genom
friskvård i olika former.
Informationsbroschyren aktualiserades och planerades för utgivning i månadsskiftet september/
oktober. 1993 har vi planerat in tre nya idéer:’
KOM I FORM – poängen, som går ut på att var
och en som aktiverar sig två gånger i veckan, i någon
av föreningens fysiska aktiviteter, får en poäng vid
varje tillfälle. Priser utdelas sedan till dem som varit
kontinuerliga motionärer.
Nybörjarkurs i Boule. Den startar till våren.
Stora Festen, där alla kommunanställda bjuds
in till ishallen i april 1993. Där kommer de att bjudas
på buffé, körsång och dans till Flamingokvartetten
m.m.
I slutet av september inbjöds de grenansvariga tillsammans med styrelse och revisorer att få ta del av
en skattekonsults syn på personalvårdsförmåner och
skattelagstiftningen.
Golfsektionen anordnade kommunmästerskap den
24 september med ett 50-tal tävlande. Segraren och
de övriga var glada och nöjda, beredda att satsa igen
nästa år!
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För de ännu okunniga startade en kurs för grönt
kort i KOM I FORM: s regi. Tio deltagare lärde sig
golfvett och slagteknik under några intensiva sensommarveckor.
Folkhälsosektionens referensgrupp för motion inbjöd 29 september till frukostkonferens. Vi bjöd några
av våra friskvårdsombud på deltagande och hoppas
nya idéer födas!
Vi beslutade att sända representanter till K A F: s
riksmästerskap i golf och orientering.

Här hemma har vi sedan fått en mängd uppmuntrande tillrop och instämmande i uppskattning.
Dessutom har lokalpressen visat sitt intresse och
satt in oss på första sidan. Därmed har vi fått ytterligare information till medlemmarna och vi hoppas
även ha riktat uppmärksamhet mot K A F och Kommunförbundet.
Nu tar vi nya gemensamma och friskvårdande tag
och funderar på ett angenämt problem. Hur skall de
10 000 kronor vår förening mottagit användas?

KOM I KONST ordnade två guidade besök på Carl
Larsson – utställningen på Göteborgs Museum den 22
september. 35 personer i varje grupp. Alla var imponerade av utställningen.
Månadstavlan lottades ut och vinnaren blev glad.
Aktivitetslusten avlöste sommarens solvarma lojhet när höstens mörke började tränga på. Denna
underbart ljuva sommar, som nu lämnat över till en
ny årstid.
De grenansvariga samlade sina medintressenter
för att återuppta och fortsätta odla sina intressen,
somliga för själen och andra för den fysiska delen. I
många fall för bådadera.
Bowlingens tidigare nybörjare anmälde sig som
korplag och nya kurser startades för de som inte
provat på tidigare. Det är ett myller av idéer och framtidsplaner inom denna gren. Akvarell- och keramikkurserna har mött stort intresse och utökas nu från
två till fyra kurser. Deltagarna uttryckte sin belåtenhet
över att få utveckla sina talanger tillsammans med
likasinnade.
Amatörteatern samlas och börjar skön ja scenpremiär di början av nästa år. De har kommit in i
ändamålsenliga lokaler och det lyser av spänning om
gänget.
Pensionärssektionen KOM IGEN träffades i mitten
av månaden. De fick en mycket uppskattad information av chefen för Kulturförvaltningen, om organisation, personalförhållanden och lästips.
Vi skärrades en aning av beskedet från K A F att vi
nominerats, som en av te kommuner till utmärkelsen
”Årets fritidsförening. Utdelningen skulle ske i Örebro,
i samband med riksmästerskapen i orientering. Vi
hade tre friska tjejer, som representerade oss i grenen
och kom på en hedrande tredjeplats i stafetten.
Efter moget övervägande åkte ordföranden (Erik
Söderström) upp till Örebro för att inte missa tillfället
om vi skulle bli utnämnda. Snöigt och vintrigt väder
hade lagt en vit matta över landskapet. Det var med
viss tvekan färden anträddes – med hänsyn till trafiken.
På kvällen, den 16 oktober, hade arrangörerna i
Örebro ordnat en kamratfest som var trevlig. För vår
del b lev det ännu trevligare då vi till vår stora överraskning och glädje hörde oss utnämnas till ”Årets
fritidsförening”.

PS! Hela ”KomI Fom - dagboken” kommer att kunna
läsas i kommande dokument ”K A F - rörelsen - en
friskvårdsidé”.
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Medlemsinformation från Bio.se, december 2019

B I O B I L J E T T E R T I L L L O K A L A
O C H P E R S O N L I G A B I O G R A F E R
Vi på Bio.se är glada att sedan ett par månader tillbaka erbjuda
er som är medlemmar i KAF ett centralt avtal på en webbshop för
inköp av rabatterade biljetter. Dels biobiljetter för 95 kr/st, dels Live
på bio-biljetter för 200 kr/st. Mer information och länken till
webbshoppen finns på www.kafinfo.se/medlemsformaner.
Nu erbjuder vi även er som förening att få en egen webbshop i er
förenings namn. Vi kommer kontakta er i början av nästa år för att
få höra era önskemål och även se över hur det ser ut med
biografer lokalt och regionalt där ni finns. Vill ni ha kontakt med oss
tidigare, så är ni välkomna att höra av er till oss på info@bio.se.

Biljetterna är också en uppskattad gåva för alla tillfällen. Julen
närmar sig och vill ni som förening köpa in ett större antal biljetter,
så gör ni det på www.biografcentralen.se/foretagsbiljetter.
Presentkuvert ingår till fysiska biljetter. Giltighetstiden är ett år.
Slutligen vill vi önska er riktigt fina och sköna helger med många
mysiga biobesök i vintermörkret!
Vännerna på Bio.se
Bio.se är en samlingssajt för hundratals lokala biografer över hela Sverige. Bakom Bio.se står
Biografcentralen, som är en ideell förening. Målet är att stärka ett bredare utbud av film som
når en större publik. Förutom att driva den för oberoende biografer samlande biosajten
Bio.se, så distribuerar vi utvalda filmer, klassiker och barnfilmer. En alldeles ny satsning 2019 är
Cinemas for Climate som är ett arbete med fokus på att minska biografers klimatpåverkan.
Kontakt och information:
info@bio.se - www.bio.se - www.biografcentralen.se
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Semestererbjudande till KAF:s medlemmar
Uthyrning 2020, Södra Småland
Uthyrningsperioder är 1 vecka med ankomst lördagar
tidigast kl 16.00, avfärd senast lördagar kl 10.00
Vill ni hyra längre eller kortare perioder kontakta via
mejl: lottalive1@live.se

Södra Örsjö 117, Nybro
BESKRIVNING
Här bor ni i ett välrenoverat vackert semesterhus på 5
rum o kök, nära typisk småländsk natur. Det är 800 m
till Örsjö göl med fin badplats som också har grillplats
med ved och bord och
bänkar, även liknande vid
Örsjösjön 2km bort. Båda
erbjuder också bra fiske
och vackra områden med
vandringsleder.
I omgivningarna finns
också flera andra bra
badplatser och ett flertal
utmärkta sjöar för fiske.
Området runt huset lockar till cykelfärder på småvägarna
i närheten. 2 cyklar finns att låna av husägaren.
Ni har 11 km till Duvemåla med Rundqvistagården
och mittemot föddes Vilhelm Mobergs mormor
Johanna.
Här bor ni mitt i Glasriket med flera hyttor och
bruk på kort avstånd, så
en rundtur ger ett besök hos alla.
Vill ni besöka Glasrikets Älgpark tar det ca 7 min dit med
bil. Här kan ni åka med på älgsafariturer, turen är med
vagnar som har tak och tar ca 50 min.
Bara 17 km från Södra Örsjö ligger Svartbäcksmåla
som är ett rekreationsområde/naturreservat. Här finns
åretruntverksamhet med vandringsleder, mountainbikeslingor, skidspår, slalomåkning, pulkaåkning, utegym,
grillplatser.
Från järnvägsstationen i Örsjö kan ni ta er till Nybro
(15km), Emmaboda (14km), Kalmar (46km) m.m. De
närmsta har livsmedelshallar, butiker, restauranger och
annan service som ex badhus och bibliotek. Passa på att
besöka Kalmar med shopping samt sitt vackra renässansslott. Ta bron över till natursköna Öland med sina medeltidsborgar och konst- och kulturutbud. Här finns också
många fina sandstränder samt shopping.
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Ordinarie pris är 6 300 kr per vecka inklusive el v.23-v.35
Övriga veckor betalas el enligt förbrukning.
KAF:pris 20 % rabatt =5 000 kr inklusive el v.23-v.35.
Övriga veckor betalas el enligt förbrukning.
För bokning, kontakta via mejl nedan. I bekräftelsemej
får du all nödvändig information, t.ex betalning, nycklar
mm.
Mejl: lottalive1@live.se

FAKTA
På BV: Kök med kyl/frys, vtnkokare, kaffekokare, micro
och alla övriga kökstillbehör. Separat tvättstuga med TM
och TT. 1 sovrum med dubbelsäng. 2 Allrum.
På vån 2: 2 sovrum med sammanlagt 4 sovplatser, samt
en babysäng. Sovrummen är också allrum.
4 eldstäder med gratis ved sommartid (2 kakelugnar, 1
kamin, 1 öppen spis)
Medtag själv lakan, handdukar eller hyr för 150 kr per set
Slutstädning kostar 1200 kr. Allt städmateriel finns även
för egen slutstädning
Ett stort antal utemöbler, 2 solstolar, terassvärmare samt
grill finns att tillgå.
2 cyklar finns att låna.
4 P-platser för bil/mc. (ej husbil)

KAF- Nytt

Hyr hus i Kläppen säsongen 2019/2010
Här får du möjlighet att hyra ett privat hus i kläppen under
säsongen 2019/2020 till ”kanonpris”. Mer än 30 % under
ordinarie pris.
Huset, på ca 55 m², ligger ”Mitt i pisten” och har nära till Tranantorget
och barnbacken. Huset har 2 sovrum + loft (2+2+4 bäddar), wc/dusch/bastu,
köksavdelning med spis/micro/ugn/kyl/frys (ej diskmaskin), samt allrum
med radio/parabol-TV/video.

PRIS.
V 51/19 ...................14/12 - 21/12 ......2 900,- x)
V 16 .......................12/4 - 19/4 ........1 900,- x)
V 17 ........................19/4 - 26/4 ........1 900,- x)
Priserna ger extra rabatt för anställda inom kommun och landsting/region
x) priset för ovanstående veckor är mycket lågt,
Tycker du ändå att det är för högt, berätta gärna vad du vill betala.
Obs - bytesdag lördagar v 51 samt söndagar v16 och 17
Kläppen Ski Resort gjorde
för någon säsong sedan en investering på närmare 90 miljoner för
Sveriges största Gondol-projekt.
Skidåkningen har fått en ny dimension, då stora delar av västra
sidan av berget byggts om. Även
för dig som vill utöva längdåkning,
finns många fina spår.
Förfrågning och bokning:
Huset bokas via Lars-Göran
Bengtsson
mobil: 073 639 71 88
tfn: 0521/158 12
mail: lgb.vanersborg@gmail.com

32

Liftarna i Kläppen stängs efter
påskveckan (v15) och då får man
i stället åka till Sälenfjället, exv
Lindvallen (20 km), om man vill
åka alpint.
Längdåkning går även fortsättningsvis att åka i Kläppen.

Välkommen att
hyra detta hus
i Kläppen säsongen
2019/2020

KAF- Nytt

Weekend vid havet – på Ramsvik Stugby & Camping
Längst ute i havsbandet en mil norr om Smögen ligger lilla mysiga Ramsvik Stugby & Camping.
Omgiven av hav, långgrund sandstrand och solvarma klippor är Ramsvik det allra bästa stället att
njuta av Bohuslän.

Här finns mysiga stugor – alla inom 100 m från havet. Runt omkring finns ett vackert naturreservat
(Ramsvikslandet) med 20 olika vandringsleder i varierande svårighetsgrad (häfte finns i vår
reception). Missa inte bastun med havsutsikt!
Erbjudandet för dig som är medlem i KAF personalklubben. Gäller för boende i stuga 3 nätter
under perioden 30 april – 16 juni och 16 aug. - 27 sept. 2020.
Prisexempel
Sjöbodstuga 7 bäddar Comfort 3099:-/3 nätter (ord.pris från 4800 kr/3 nätter)
Sjöbodstuga 6 bäddar comfort 2499:-/3 nätter (ord.pris från 3900 kr/3 nätter
Sjöbodstuga 5 bäddar 1999:-/3 nätter (ord.pris från 3150 kr/3 nätter)
Sjöbodstuga 2 bäddar 1599:-/3 nätter (ord.pris från 2550 kr/3 nätter)
*För stugor med havsutsikt tillkommer 150-200 kr/dygn.
Hur bokar man?
På vår hemsida www.ramsvik.nu/medlemsbokning. Ange koden ”KAF” i rutan för Meddelande till
bokningen. Där kan du också ange vilka dygn du vill boka. Via telefon på 0523-503 03 säg att du
tillhör KAF personalklubben

Kopiera och klistra in länken
https://xn--brdernastextil-wpb.se/
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Vill du också få bättre resultat av din

TRÄNING, KOST &
VARDAGSMOTION?
Att registrera och planera din träning är inte bara roligt, utvecklande och
lärorikt utan också väldigt viktigt när det gäller att få in bra rutiner i vardagen.
Hur ser veckan ut, när finns det tid till träning och vilka träningsmål har du utefter veckans förutsättningar?
Genom att planera och sätta realistiska mål så skapar du bra förutsättningar för
att lyckas samtidigt som du får en livsstil som du kan hålla i många år framöver.
SMART planering har gjort flera unika böcker som alla har gemensamt att
dom hjälper dig planera, följa upp och utvärdera din träning, kost & vardagsmotion men framförallt hjälper dig att skapa en medvetenhet om dig själv
och din dagsform.
Läs mer om böckerna, se tydliga exempel och beställ via hemsidan:

www.smartplanering.se

Styrketräning

Kondition / Annan typ av träning

För din hälsa, ditt välbefinnande och din vardag

Mat
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Balans

@smartplanering

KAF 30 år

1989 - 2019

