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Ordföranden har ordet...

Golf:
Köping 10-11 augusti

Årets konferens:
Information kommer under våren 

Bowling:  12 maj 
Skellefteå 

KAF-Nytt: juni/juli och december

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Tack för all gemenskap, kunskap och glädje vid Årets konferens i Borås 2022.
Tillsammans är vi bäst. Nu ser vi framåt mot 2023 med nya möjligheter.
KAF styrelsen önskar alla väl mött 2023.

Per-Anders Löthman
Ordf. KAF

Plan för 2023
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Borås är den näst största staden i folktäta Västra 
Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom 
en 10-milsradie. Med mer än 114 000 invånare är 
Borås landets trettonde största kommun. Förutom 
centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommu-
nen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors.

Den gröna staden
Staden ligger inbäddad i parker och grönområden 

och med naturen runt knuten. Rya åsar till exempel, 
som erbjuder 500 hektar av vild natur och hisnande 
vyer. Runt staden finns en krans av friluftsgårdar och 
klubbstugor, bra utgångspunkter för utfärder till sko-
gar, sjöar och friluftsområden.

Textile Fashion Center
Textile Fashion Center är ett kreativt centrum för 

vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, 
främst inom textil och mode men även inom andra 
områden.

Det har skapats i det gamla industriområdet Si-
monsland i centrala Borås.

Spännande kulturliv
Borås har ett omfattande och spännande kulturliv 

som förutom skulpturer och street-art också omfattar 
stadsteater, symfoniorkester och ett tiotal museer.

Textilmuseet har på senare tid bekräftat att man 
med sin inriktning på textilindustri, mode, design, 
konst och innovativa textilier är ett ledande museum 
inom textilområdet. Förutom att visa Europas största 
samling av textilmaskiner som fortfarande är i drift, 
har man 2019 och 2020 visat två spektakulära ut-
ställningar om de banbrytande modeformgivarna 
Cristóbal Balenciaga och Gianni Versace.

Borås Konstmuseum har en storslagen samling 
svensk 1900-talskonst, och Borås Museum visar kul-
turhistoria från hela Sjuhäradsbygden. Borås Stadstea-
ter ger på sina två scener cirka 200 föreställningar per 
år. Upplevelsehuset Åhaga, en gammal lokverkstad 
som fick nytt liv i en varsam renovering, är hemmaa-
rena för Borås Symfoniorkester.

BORÅS - staden som kommunsverige möttes i - 
KAF:s årliga konferens som Borås personalförening MerKraft så 
förtjänstfullt hade bjudit in till.
Texten nedan är hämtad från Borås kom-
muns hemsida. Konferensdeltagarna inbjöds till en guidad vand-

ring, med en engagerad guide.
På vår rundvandring fick vi se ett axplock av vad 

Borås har att visa upp avseende skulpturer och street-
art.

Nedan lite bilder från vandringen.
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Årets konferens som i år arrangerades 
av Borås personalförening MerKraft sam-
manfattade frågor som besvarades under 
erfarenhetsutbytet första dagen på konfe-
rensen. Nedan följer MerKrafts samman-
fattning av samtalen samt kommentar.

Aktiviteter
Vad erbjuder våra föreningar idag?

Bowling, Crawl, Digitala lunchföreläsningar, Familje-
dag i djurpark, Fiske, Föreläsningar, Go-cart, 

Golf, Hemberedskapskurs, Hälsomånad, Insektsho-
tell, Kommunfest, Kransbindning, Kyrkogårdsvandring 
med guide, Lerduveskytte, Ljusstöpning, Längdskidor, 
Massage, Matresor, Nyanställdas dag, Nyårsrevy, 
Padel, Resa till Ullared, Skid- och vandringsresor, 
Släktforskning, Teater på hemmaplan, Teaterresor, 
Temakvällar på restaurangskola, Tipspromenader, 
Tovning, Tre-kamper, 

Utomhusdagar, Utställning för medlemmar av 
konst- och hantverk, Vattengymnastik, Yoga, Zumba-
pass, Öppet badhus för medlemmar.

Rabatter och resor återkommer hos personalklub-
barna. Föreläsningar verkar vara flitigt använt liksom 
fokus mot kultur och rörelse.

Årets konferens i sammanfattning

Vad lockar flest deltagare?
Hockeybiljetter, Hästshow, Julmarknad, Konsert, 

Melodifestival, Musikal, Prova-på-aktiviteter, Resor – 
av olika slag, Rida islandshäst, Sportaktivitet, Vårfest 
för anställda.

Större arrangemang och inslag av resor verkar vara 
mest eftertraktat.

Hur tänker ni kring framtidens aktiviteter?
Fler digitala aktiviteter, hyra ut elcyklar/elsparkcyk-

lar, vissa aktiviteter går man på ändå så föreningen 
behöver inte anorna/erbjuda rabatter för dem.

Kanske det är en utmaning att tänka på framtida 
aktiviteter för att det vid detta tillfälle är fullt fokus 
på årets verksamhet?

Delaktighet
Hur ökar ni delaktigheten för medlemmarna?
• Lockar med filmkväll och kör årsmöte i biosa-

longen
• Restaurangbesök i samband med årsmöte
• Samverkan mellan regionerna
• Alla är medlemmar så alla kan vara delaktiga
• Försöker blanda och ge en bredd på utbud, 

kultur, mat, dryck med mera
• Blandade aktiviteter, dela ut flygblad för att få 

fler med på aktiviteter
• Till exempel övernattning i Malmö, hotell och 

resa ingår, får ta med anhörig
• Många kör för bara medlemmar ibland och 

ibland öppen men endast subventionerat för 
medlemmar

• Samarbetar med regionen och andra företagare
• Föreningarna arbetar med olika mötesforum, 

årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöten. 
Svårt att få medlemmarna att delta i års- och 
medlemsmöten. Ett sätt som några föreningar 
satsade på för att öka deltagandet var att ordna 
lotteri med fina priser för de som deltog

• Några kommuner som inte ger bidrag till för-
eningarna har större utmaning att nå ut brett.  
Föreningar som får bidrag av sin kommun har 
lättare att skapa arrangemang som lockar an-
ställda

• Problem när samarbete inte fungerar med 
kommun och personalförening till exempel att 
man inte får använda kommunens intranät

Erfarenhetsutbyte i mindre grupper, 5-6 personer gav bra 
möjligheter till bra diskusioner.
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• Svårt att nå med information när man inte får 
göra massutskick via mejl

• Många har bekymmer med 
sina intranät, inte så lätt att hit-
ta på sidorna vid uppdatering

• Bekymmer att nå medlemmar 
som inte har dator eller arbets-
telefon

• Viktigt att aktiviteten kommer 
ut tidigt för att de med schema 
om till exempel 8 veckor kan 
anmäla sig

• En kommun använder en app 
där för att anmäla sig och får 
en biljett vid anmälan

• Medlemsmöte för att fånga 
upp idéer samt Facebook sida. 
Synas i flera medier

• Nyttja Cardskipper
• Hur når vi bredden (kön, ålder, mångfald, funk-

tionsvariationer)?
• Viktigt att tänka på är hur man informerar om 

t ex biljettsläpp och att man släpper biljetter 
olika tider på dygnet då kommunens anställda 
arbetar på olika tider.

Det är en utmaning att nå ut med information 
generellt.  Vissa brottas att få fler medlemmar, 
andra att få deltagare till årsmöten och fylla alla 
platser till nya aktiviteter.
Här finns en framtida utmaning. Samtliga kan 
sträva mot att bli bättre. 

Utvärdering och förbättringar
Hur värderar ni medlemmarnas upplevelse?
• Enkäter, digitala eller analoga
• Frågar under aktiviteten
• Inget strukturerat
• Får ibland mejl efter aktiviteter
• Skickar ut enkäter och får in förslag via mejl 
• Mun till mun metoden, ingen speciell enkät
• Fikarummet-idéer

Flera föreningar jobbar inte med uppföljning av 
aktiviteterna.

Hur fångar ni upp förbättringsförslag i fören-
ingen?

• Får mejl, försöker tillmötesgå önskemål som är 
förenligt med kommunens regler

• Via utskickad utvärdering

Generella förbättringsförslag
• Önskar någon som är anställd i personalfören-

ingen, vissa kommuner har det, andra inte
• Vissa kommuner får inte använda utskick på 

kommunmejl
• Biobiljettförsäljningens vara eller icke vara – 

Vilka skatteregler behöver personalföreningen 
förhålla sig till?

• Göra föreläsningar gemensamt med andra 
kommuner digitalt

Merkraft, Borås
Kommuner representerade tillsammans med Borås:

Eskilstuna, Gislaved, Hässleholm, Höganäs, Katrine-
holm, Kristianstad, Motala, Nyköping, Sigtuna, Skel-
lefteå, Tjörn, Umeå, Vänersborg, Växjö.

Här koncentrerar sig alla på vad som sägs på sce-
nen av äventyraren Kristina Paltén. se bild nedan.
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Per-Anders Löthman heter jag och är 
en Göteborgare i Småland. Mina ungdomsår i Götet, 
tillbringade jag med att stå i hockeymål i Västra Frö-
lunda och kastade mig glatt i målet för IFK Göteborg. 
Under sena tonåren kom teatern och musiken in i 
mitt liv. Studier på Helsjöns folkhögskola med musik-
inriktning. Sången kom att bli min livs melodi. Kören 
i GöteborgsOperan fick höra min höga tenor under 
några år. 1990-talet, mot Småland och Växjö högskola 
för Kulturvetarlinje studier, följt av Musikvetenskap i 
Göteborg och den nya Artisten. 

Bildar familj med Heidi och får härliga grabbar, Victor 
och Felix. Livet leker på landet, jag utvecklar mitt 
målande och börjar skriva. Framträder i närmare 400 
konserter genom åren i Sverige, Tyskland och Dan-
mark, allt från Bach till Tom Jones, allt är möjligt. Får 
solistroller på 2000-talet i Växjös Linneateaterns upp-
sättningar i opera, operett, folklustspel och musikal, 
bland annat i en fantastisk minnesvärd uppsättning av 
Sound of Music. De senaste 10 åren lirar jag mest på 
min klarinett tillsammans med Glasriket Symphonic 
Band och nu senast Kronobergarnas musikkår. Fort-
farande kan man ibland höra min stämma klinga och 
får jag chansen så drar jag gärna en göteborgshistoria!

Genom decennierna har jag arbetat inom vården, 
Volvo, Universitetet, Frukt & Grönt, Riksbanken, in-
kasso och som golfledare i England.

Presentation 
av KAF:s styrelse

Från Opera till KAF – 
möt KAF ordförande – 
Per-Anders Löthman 

1998 får jag anställning som kultursekreterare i 
Växjö och fick förmånen att bli samordnare för Växjö 
kommuns personalklubb Dakapo 2000.

Jag har glädjen att vara en del av KAF sedan 2002, 
då vår personalklubb Dakapo, blev Årets Fritidsför-
ening.

Mitt hjärta klappar för de kommunala personalför-
eningarna i vårt avlånga land. Tidigt kom jag med i KAF 
styrelsen, från 2003 som vice. ordf. och som Förbunds 
ordförande sedan 2012. Resan tillsammans har varit 
berikande med människors möten vid KAF konfe-
renser och hälsoevenemang. Ett fantastiskt arbete 
genomförs av våra KAF föreningar i sina kommuner, 
allt för att höja trivsel, hälsa, gemenskap och glädje 
att arbeta inom sin kommun. Nätverk bildas i olika re-
gioner, som tillsammans samverkar i resor, kultur och 
hälsa. Allt är möjligt när vi verkar tillsammans i KAF.

KAF-konferenserna inspirerar till nya möten, kun-
skap och glädje att mötas och utvinna erfarenheter 
från andra personalföreningar. Det finns så mycket 
som händer och KAF är en viktig del av arbetet att 
arbeta med gemensamma mål in i framtiden. Tillsam-
mans är vi bäst och starkast – alla är vinnare som är 
med i KAF!

 
Per-Anders Löthman
KAF Förbundsordförande
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Conny Rydqvist heter jag, är idrotts-
lärare på en skola som heter Sätunaskolan i Sigtuna 
kommun. 

Har jobbat på samma skola nu i 25 år. Mina intres-
sen är bandy, där jag har spelat i Hammarby i många 
år, har också spelat i både Nässjö och Örebro. Spelar 
mycket golf. 

I vår personalklubb i Sigtuna är jag ordförande i 
golfsektionen och rinkbandy, kör också cirkelträning 
(styrketräning)  lördagar för dem som vill i kommunen. 

Jag ansvarar  för RM i golf under KAF. Min uppgift 
nu är att få  tillbaka golfarna till riksmästerskapen. Så 
nu blir det ändringar, nästa år kommer vi att spela en 
partävling i RM (bästboll). Hoppas att det kommer att 
ändra till fler deltagare. 

 

Här fortsätter presentationen 
av KAF:s nya styrelse
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Jag känner mig själv som en person som har nära 
till ett leende och tror att det stora finns i det 
lilla. I min roll som friskvårdsutvecklare på Umeå 

kommuns personalförening Sporren har jag hittat en 
kanal för att glädja andra. Jag har arbetat på Sporren 
sedan 2014 och innan dess inom HR näst intill hela 
mitt yrkesliv. 

Jag fyller mina dagar med nära och kära, kollegor 
inkluderade, hundpromenader flera gånger om dagen 
men även arbete på det hus som jag delar med min 
flock. Jag har varit Umeå trogen i stort sätt hela livet 
och har förmånen att ha större delen av min stora 
familj i samma kommun.

Eftersom jag hör till dom lyckliga som har förmå-
nen att få åldras, vet jag att jag samlat på mig mycket 
kunskap men min nyfikenhet leder mig in på nya spår 
där jag oftast får möjligheten att växa. 

När jag först klev in i KAF var det tillsammans med 
föreningens tidigare ordförande som drog med mig 
in i ett uppdrag jag var mycket osäker på. Med tiden 
har arbetet i KAF-styrelsen utvecklats till något av 
det mest hoppfulla jag ägnar tid åt! Vi vet att kom-
munanställda i hela landet är starkare tillsammans 
och om vi lyssnar till varandra och samarbeta tror 
jag vi kan hjälpa varandra till ännu oanade höjder!  

Vid senaste stämman blev jag vald till sekreterare i 
KAF och har numera även hand om KAF:s kansli.

Jag tror på KAFs medlemmar och kraften i våra 
gemensamma förhoppningar. Vi kan fortsatt bidra till 
att vara ett komplement till kommunen i jakten på att 
vara en attraktiv arbetsgivare men även bidra till ett 
hälsosammare arbetsliv för alla kommunanställda i 
Sverige. Jag skulle också gärna se att vi ger näring åt 
ett aktivt nätverk mellan föreningar i norra delen av 
vårt långa land för att finna fler vinn-vinn-situationer. 
Avslutar med några frågor: Vilka grannkommuner 
kan du dela aktiviteter och dess kostnader med och 
samtidigt nå ut till fler kommunanställda? Vad vill du 
att KAF ska erbjuda för medlemsförmåner? Hur ser 
du KAFs roll i framtiden? Skicka gärna dina tankar och 
idéer till oss styrelsemedlemmar.

Hälsningar från
Anna i Umeå

Nyfikenhet är viktigare än 
kunskap
Anna Adolfsson, KAF styrelse

Övriga medlemmar i styrelsen är:

Tina Kivivuori - Kassör, Hässleholm
Diana Raleska - ledamot, Växjö
Marianne Fahlman - ledamot, Skellefteå
Lena Töppner Nilsson - ledamot, Tjörn.

Presentation av övriga styrelsemedlemmar i 
kommande nummer.

Vi behöver flera i styrelsen

Känner ni för att vara med i trevligt gäng som ar-
betar för ett bättre kommunsverige så tveka inte 
att ta kontakt med någon i styrelsen eller valbe-
redning, Lars Carlsson, Olle Wegner

Lars: sergeanten@live.se
Olle: olle.wegner@telia.com
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Glädjen att tillsammans inspirera och utveckla 
våra kommunala personalföreningar står högt 
på agendan för KAF. Vårt Kommunanställdas 

Fritidsförbund har verkat sedan 17 mars 1989! Tiden 
går, det är nya tider, sedan allt var nyhetens behag. 
Tänk vad mycket som hänt sedan starten, hälsoakti-
viteter runt omkring vårt avlånga land i form av bad-
minton, bordtennis, boule, bridge, bowling, golf, 
orientering, pimpelfiske, skidor, slalom, tennis och 
terränglöpning. Våra KAF föreningar har arrangerat 
och stått värd, på ett fantastiskt sätt. Hälsan har varit 
i centrum under alla decennier och är fortfarande ett 
viktigt mål idag. Allt är möjligt!

Våra KAF konferenser är en källa till kunskap, män-
niskors möten, gemenskap, inspiration, gruppsamar-
beten och glädje att möta likasinnade kamrater. Fö-
reläsare av högsta klass, ger verktyg till vardagen i sitt 
arbete med sin egen personalförening. Nya kontakter, 
nätverk bildas för att utveckla sin förening. 

Vi sitter alla i samma båt, vi som vill göra vår kom-
mun till en attraktiv arbetsvärld, med aktiviteter, häl-
sa, erbjudanden, resor och glädje till medlemmarna 
och de kommunanställdas bästa. Alla är vinnare av en 
väl fungerande personalförening i sin kommun.

KAF – ett bollplank i alla föreningsfrågor. Hur gör ni 
för att starta en förening och bilda en styrelse, hur går 
man vidare? Informationsvägar, medlemsavgifter och 
att finnas till? Allt svarar KAF upp till och vår kafinfo.
se hemsida är din kontakt med KAF styrelsen. KAF 
erbjuder också fina företagserbjudanden över vårt 
land med allt från kultur till hälsa.

I en tid av covid, oroligheter, isolering och indivi-
dualism är det oerhört viktigt att hitta tillbaka till den 
gemenskapen som KAF och våra personalföreningar 
står för. Nu ser vi framåt, tillsammans är vi bäst.

Väl mött framöver hälsar KAF styrelsen
Per-Anders Löthman
KAF Förbundsordförande 2022

Vår gemensamma nämnare – 
Kommunanställdas Fritidsförbund! – K A F!

Terränglöpning i Varberg 2011

Text: Per-Anders Löthman

Bowling i Halmstad 2007

Årets konferens i Vänersborg 2017
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Strax norr om Helge å:s utlopp i Hanöbukten lig-
ger den gamla fina staden Kristianstad. Det var 
på den tiden då Skåne var danskt. Efter svenska 

härjningar under tidigt 1600-tal,  då man bland annat 
satte den gamla staden Vä i brand, beslöt den danske 
kungen Kristian den IV att där anlägga en ny befäst 
stad som fick hans namn och stadsprivilegier 1622. 
Den fick också en för tiden modern befästning med ut-
skjutande bastioner på en sank ö mitt i de vidsträckta 
våtmarkerna kring Helge å.

Kristianstad blev svenskt i och med freden i Ros-
kilde 1658.

I mitten av 1800-talet raserades fästningsverken. 
Vallarna fylldes igen och ersattes av trädkantade bou-
levarder enligt franskt mönster. Kristianstad upphörde 
därmed som fästningsstad men absolut inte som ett 

militärt centrum med flera regementen. Nu är den 
tiden förbi. I dag saknar Kristianstad både befäl och 
soldater på olika regementen.

På 1990-talen låg vid en av dessa boulevarder ett 
av Kristianstads kommuns kontor nämligen Mark och 
Exploateringskontoret med adress Västra Boulevarden 
13. Det är om dess dåvarande chef och duktiga med-
arbetare som denna och andra artiklar skall handla 
om och vad de har betytt för Kommunanställdas 
Fritidsförbund. 

Låt oss ta det från början.
I mars 1989 bildades K A F i Stockholm. Ett av de 

första arrangemangen var en friskvårdskonferens som 
ägde rum den 9 – 10 november 1989 på dåvarande 
kursgården Kommunskolan i Sigtuna stad. Bland fö-
reläsarna gjorde operasångerskan Kerstin Dellert 
stor succé. I ett annat avsnitt togs frågan upp vad det 
nybildade förbundet skulle bidra med och hur friskvår-
den för kommunanställda skulle kunna förstärkas. Två 
pågar från Kristianstad var närvarande. En var kommu-
nens personaldirektör, den andre chef för dess Mark- 
och Exploateringskontor. Den senare var mångordig 
och berättarglad. Han imponerade storligen bland 
annat på vår förre eminente förbundskassör Christer 
Jansson från Örebro. Denne yrkade omgående att 
skåningen borde väljas in i K A F:s styrelse. Skåningens 
namn var Ingvar Lövkvist. 

1990 var det dags för förbundets andra förbunds-
stämma som ägde rum i Umeå i samband med de 
första riksmästerskapen för kommunanställda i längd-
skidåkning där tidigare olympiska guldmedaljörerna 
Toni och Assar Rönnlund medverkade som prisutde-
lare och kommentatorer. På stämman valdes Ingvar 
Lövkvist in i styrelsen tillsammans med en annan av 
våra under åren mycket skickliga ledamöter nämligen 
Eva-Lotta Swantesson från Vara i Västergötland.

I och med Ingvars inträde i K A F så börjande det 
hända saker och ting i förbundet. På Mark- och Ex-
ploateringskontoret  dolde sig dessutom bland medar-
betarna en mätningsingenjör med stora talanger inte 

Västra Boulevarden 13
Text: Olle Wegner

Ingången Västra Boulevarden 13.
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enbart för att rita kartor utan också för att utnyttja 
och förstå de nya arbetsredskap som benämns ”data”. 
Hans namn var och är Lars Carlsson och alla inom 
K A F vet i dag vem han är.

Det är om vad Ingvar & Lars och vad Kristianstad 
betytt för K A F: s utveckling som jag i några artiklar 
vill berätta.

Kontoret på Västra Boulevarden 13
hade en speciell charm. Det var 90-tal. Fortfarande 

på 1900-talet. Millennieskiftet hade ännu inte ägt 
rum. Betongväggar i gulbrunt om jag minns rätt. Bred 
och stabil trappuppgång.  Kontoret låg en trappa upp. 
Den glada skånska atmosfären mötte en i entrén.

Ingvar och Lars minns hur det var men på lite olika 
sätt. Jag har bett dem berätta.

- ”Vi var ett litet och väl sammansvetsat gäng 
på c:a 10 personer och vi hade arbetat tillsammans 
i många år”  berättar Ingvar. ”Genom min roll som 
ordförande  i personalföreningen och att både Lars 
Carlsson,  Per Nilsson och Lennart Erfors var aktiva i 
föreningen så hamnade mycket av personalförening-
ens arbete hos oss och när det blev aktuellt att få hjälp 
med föreningens administration via beredskapsarbete 
placerades den personen hos oss. Alla såg väl inte 
detta med blida ögon men eftersom jag hade ett gott 
förhållande med politiken och personaldirektören så 
funkade det. De såg vilken god reklam för kommunen 
det var att vi var i framkant i arbetet på riksplanet. 
Vårt engagemang i anordnandet av riksmästerskap 
tyckte kommunledningen var mycket positivt.

Vi var ett gott gäng som utöver de traditionella 
mark och exploateringsfrågarna var en utredningsre-
surs för Kommunstyrelsen.

Nu på ålderns höst tänker man tillbaka på vilken 
tur man haft med ett sådant jobb som nästan har 
varit som en hobby kopplat till hur många trevliga 
människor man haft i sin närhet och som hjälpt en.”

- Lars å sin sida säger att ”Det blev en väldigt 
positiv flytt för mig till kommunen från det statliga 
Lantmäteriet som var väldigt toppstyrt och uppdelat i 
vilken utbildning man hade. Inte den kompisanda och 
att alla var lika mycket värda som jag upplevde det på 

kommunen.

Vi var ett väldigt trevligt kompisgäng på mark, som 
det kallades.

Ingvar Lövkvist var chefen och han hade en väldigt 
bra känsla för detta med chefskap

Jag kom tidigt med i Kommunala IF som det kall-
lades då, sedermera Karisma, eftersom Ingvar var 
ordförande i många år och jobbade i KAF. Vi arrang-
erade RM i terränglöpning och orientering. Jag fick 
arbetstid till att fixa med inbjudningar och tröjor till 
våra arrangemang. Jag och Per Nilsson (tidigare se-
kreterare i KAF) gjorde även en minnesbok över 50 år 
med Kommunala IF och Karisma. (Den blev en  riktig 
kioskvältare)

Tack vare Ingvar kom jag med i KAF:s styrelse och 
det har jag aldrig ångrat.

Efter nästan 30 år på ”Mark” och otaliga omorgani-
sationer som alltid resulterade i att vi var oförändrade, 
även om avdelningen bytte namn,

Men allt gott har ett slut och 2016 började jag i 
Ystad som exploateringschef, men det är en annan 
historia.”

Atmosfären 
den positiva som fanns på Västra Boulevarden 13 

i Kristianstad gjorde sitt till för det goda betyg efter-
världen sätter. Kontoret hade en bra och kreativ chef. 
Uppgiften att arbeta med kommunens mark- och 
exploateringsfrågor var stimulerande. Att chefen och 
många av medarbetarna också hade positiva intres-
sen vid sidan om arbetet betydde mycket. Det var en 
lyckträff för K A F att få in en fot på detta kontor. Om 
detta vill jag berätta. 

Vid tangenterna:  Olle Wegner

Läs mer om Ingvar Lövkvist och Lars Carlson på an-
nan plats här i K A F Nytt.
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Om någon någonsin vill kalla sig ”Äkta Kristian-
stadsbo” så är det Ingvar Lövkvist. Han föd-
des den 4 december 1943 mitt i Kristianstad 

mellan Stora och Lilla Torget. Vid tolv års ålder flyttade 
familjen ut till ett nybyggt område, ”Lyckans Höjd”, 
ca 2 kilometer från Centrum och där tillbringade han 
hela sin uppväxt. Med undantag för militärtjänst i 
Skövde och tre månaders arbete i Sölvesborg så har 
Ingvar sedan varit trogen bosatt i sitt kära Kristianstad.

Ingvar avlade examen vid Praktiska realskolan och 
därefter som mätningsingenjör på Tekniska gymna-
siet.  Han har senare kompletterat sin utbildning med 
kurser i fastighetsrätt, fastighetsvärdering, stadsplane-
ring mm. Ingvar är också utbildad militärpolis vid K3 
i Skövde 1962–63. 

I september 1965
anställdes Ingvar i Kristianstads kommun på Mark- 

och Exploateringskontoret med den ovanliga titeln 
”underingenjör”. I kommunens tjänst blev han kvar till 
sin pensionering. På detta kontor avancerade Ingvar 
först till marknads- och sedans exploateringsingenjör. 
Från 1985 utsågs han till avdelningschef. 1995 blev 
kontoret sin egen förvaltning med Ingvar som förvalt-
ningschef. I december 2005 lämnade han chefskapet 
för att tillsammans med avgående stadsarkitekten 
driva ett antal framtidsprojekt bland annat om en ny 
arena och ett nytt rådhus. Detta uppdrag varade bara 
några månader för på våren 2006 blev han tillfrågad 
att under ett halvt år ta på mig rollen som t. f.  kom-
mundirektör. Hedrad tackade han ” ja” till detta er-
bjudande. Tiden som kommundirektör varade sedan 
i ett och ett halvt år fram till Ingvars pensionering i 
december 2008 efter 43 år i kommunens tjänst.

Så här i efterhand anser Ingvar att de avslutande 
åren som kommundirektör var de roligaste under 
hans många år i Kristianstad kommun. Det var då han 
verkligen kände att man kunde vara med och påverka.

I Kristianstad
är Ingvar Lövkvist som ni förstår inte ”vem som 

helst”. Han är född och uppvuxen i stan. Han har varit 
kommunförvaltningen trogen i 43 år och där har han 
avancerade från ingenjör till att sista åren inneha 
tjänsten som kommundirektör.  Men meriterna är 
inte slut med det. I hela sitt liv har han varit aktivt 
idrottsintresserad och är man kristianstadsbo, så står 
kärleken till handboll i främsta ledet. Själv i unga år 
aktiv så blev han engagerad i IFK Kristianstad, stans 
stolthet och flerfaldiga svenska mästare i handboll. 
Under de framgångsrika åren från  2009 till 2012 
var han klubbens ordförande. Lite vid sidan om har 
han också varit ordförande i bevarandeföreningen 
VÄ-husens vänner och sedan 2017 vice ordförande 
i föreningen Gamla Christianstad. Inte minst så har 
Ingvar varit ordförande för KARISMA, kommunens 
fritidsförening, under femton år och lika länge styrel-
seledamot i K A F. 

1990 gjorde Ingvar entré i styrelsen för Kommunan-
ställdas Fritidsförbund och bidrog med entusiasm och 
idrottskundskap till förbundets utveckling fram till sin 
egen pensionering. Han var pådrivande när KARISMA 
arrangerade ett stort antal riksmästerskap i olika gre-
nar. Men kanske främst har förbundet Ingvar att tacka 
för att dess kansli 1999 kunde flyttas från Rosersberg 
till Kristianstad. Samtidigt förstärktes styrelsen med ny 
kompetens i form av nya förbundssekreterare, först 
Per Nilsson och sedan Lars Carlsson. 

Ingvar Lövkvist 
”en äkta Kristianstadsbo”

Text: Olle Wegner

Ingvar Lövkvist under sin tid i KAF
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Om sitt pensionärsliv
berättar Ingvar att han tillsammans med hustrun tar 

en promenad nästan varje dag. Dessutom ägnar han 
sig åt en del föreningsliv. Han är aktiv i bland andra 
”Föreningen Gamla Christianstad” och SPF Seniorer-
na. I över tjugo år har han och åtta andra gubbar haft 
en föga framgångsrik aktieklubb men när kriget bröt 
ut i Ukraina sålde de huvuddelen av sitt innehav så nu 
är gruppen mest en diskussionsklubb som träffas var 
sjätte vecka. Just nu finns det, enligt Ingvar, mycket 
att spekulera kring!

Lars Carlsson, K A F:s tidigare förbundssekreterare, 
redaktör för K A F Nytt, föddes den 26 maj 1950 i 
Hässleholm, nästgårds Kristianstad. 

Redan på högstadiet mellan 8:an och 9:an prakti-
serade Lars på Lantmäteriet i Ystad, där han då var 
bosatt. Här vaknade intresset för detta arbete med 
mycket jobb utomhus men också för gamla kartor 
och historia om hur fastigheter blivit till. Det finns 
enligt Lars mycket roligt att läsa i gamla laga skiftes-
handlingar.  Efter examen i nian i Ystad så praktiserade 
Lars på Lantmäteriet i Ystad under två år. Därefter 
studerade han till mätningsingenjör i Kristianstad 
åren 1969–1971. Han gjorde därefter ”lumpen” på 
A3 i Kristianstad och muckade som sergeant. Efter det 
hade han ett antal olika jobb som bl.a. som fastighets-
skötare på HSB, monterat lampor på Atelje Lycktan i 
Åhus och som civilanställd på regementet A3. 

Sedan började han som kartritare i Bromölla kom-
mun, detta utan att tidigare aldrig ritat en karta. 
För att utföra mätningsarbeten för en grundkarta i 
Bromölla kommun tog Lars en tillfällig anställning på 
Lantmäteriet i Kristianstad och blev sedan anställd 
där under 10 års tid. Därefter började Lars slutligen 
på  Kristianstads kommuns markavdelningen med  

Lars Carlsson 
”en inte fullt så äkta 
Kristianstadsbo”

Text: Olle Wegner

”jordbruksarrenden”. Han blev, enligt Lars, anställd 
för  sina agrara erfarenheter. Han hade nämligen 
trädgårdsland!! Det var Ingvar Lövkvists förtjänst att 
Lars fick det jobbet med dessa unika meriter. 

Lars blev kvar i Kristianstad till 2016 och det tackar 
vi i K A F för.

Men karriären tog inte slut i och med att Lars läm-
nade Kristianstads kommun. Vid 66 års ålder (!) hop-
pade Lars på ett erbjudande att bli Mark & Exploate-
ringschef i Ystads kommun. Ett uppdrag han hade i 
två år. Tre år efter pensionen tog sig Lars till att också 
hjälpa skandalomsusade Hörby med kommunens 
exploaterinsgsfrågor.

För övrigt umgås Ingvar gärna med vänner, går på 
alla IFK: s hemmamatcher (sitter alltid mitt på huvud-
läktaren mitt emot TV-kameran) och följer bortamat-
cherna på C-More. 
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På fritiden
Lars är som alla förstår och känner till, en synnerli-

gen aktiv man. Så även på fritiden. 
 
Förutom arbetet med KARISMA och K A F så har 

Lars också varit sekreterare i Kristianstads Kommu-
nens konstförening med på den tiden 800 medlem-
mar. 

När Lars slutade jobba i Ystad blev han God man 
för 4–5 stycken personer. Ett jobb som enligt Lars är 
väldigt givande och där man känner att man verkligen 
gör nytta. Det var bra med vanan vid myndigheter för 
det är mycket kontakter som behöver tas. Detta var 
före han flyttade till Mönsterås i april 2021.

Kan denna aktiva man, Lars Carlsson, som pen-
sionär ha några hobbys? Jojo men! Som pensionär 
har han och hustru Lotta flyttat till Småland där de 
köpt ett fritidshus i Södra Örsjö utanför Nybro och en 
lägenhet för fast boende i Mönsterås. Dessutom har 
de skaffat sig två hundar, en Bordercollie som är 10 år 
och en Finsk Lapphund som är sju månader. Lars och 
Lotta snickrar och bygger på detta fritidshus i Södra 
Örsjö. De har också renoverat en sommarstuga som 
Lotta äger sedan tidigare i Yngsjö utanför Kristianstad.

“Det är mycket att stå i när man är 
pensionär!”

Men den kanske käraste hobbyn för Lars är nog 
fotografering. Han äger en beundransvärd utrustning 
av kameror och drönare och har samlat sina bästa 
foton för försäljning på youpic.com/photographer. 
Fantastiska bilder bland annat från hans och Lottas 
många resor jorden runt. 

Han berättar: 
 ”Innan pandemin reste vi mycket, exempel-
vis gjorde vi en roadtrip i USA sommaren 2018 då 
vi körde bil från Los Angeles till New York. Vi gjorde 
även en tur med bil på tre veckor 2005 i Västra USA. 
Kap Verde, Egypten, Spanien, Grekland m.fl länder 
har vi hunnit med. Vi har även kört i Europa flera 
gånger, både med bil och med motorcyklar som vi 
hade vars en. Numera har vi sålt våra motorcyklar. 

Ett år hyrde vi en husbil och körde Sverige runt 
med en avstickare till Kilpisjärvi i Finland och Narvik 
och Sandefjord i Norge. Nu har vi köpt ett stort tält 
och semestrar med bil Sverige runt med detta”.

Sazza Bordercollie och Aila, Finsk Lapphund som upptar 
mycket tid av pensionärslivet.

Fotografen försöker fånga en bild av ett vattenfall som 
bildar gräns mellan Norge och Sverige

...och så här blev bilden.
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Skellefteå kommuns personalförening är en samman-
slutning för medarbetare som arbetar inom Skellefteå 
kommun. Som medlem har de möjlighet att delta i 
olika aktiviteter, flera till rabatterade priser. Medlem-
skostnaden är idag 120:-/år, görs via Löneavdrag. An-
talet medlemmar i november 2022: ca 1600 personer.  
När de deltar i våra evenemang får de också möjlighet 
att lära känna arbetskollegor från hela kommunorga-
nisationen. Vi använder oss av appen ’Cardskipper’ 
– där man anmäler sig för aktiviteter och där även 
erbjudanden finns: En digital plattform för medlem-
skort, presentkort och rabatthäften (cardskipper.com)  

• Exempel på aktiviteter som vi erbjudit 2022: 
• Gratis bowling för hela familjen en lördag 
• Rabatt på teaterbiljetter på utvalda föreställ-

ningar 
• Ljuskvällar på Lowima till rabatterat pris 
• Yoga med Anncha Pavval 
• Binda kransar hos Bankgatan i Byske 
• Vattenjympa 1 gång i veckan 
• Köpa biobiljetter till rabatterat pris 

29 oktober hade vi en populär familjeaktivitet då vi 
bjöd på allt.  
Den här dagen hyrde vi hela bowlinghallen med 16 
banor mellan kl. 12-15 och våra medlemmar fick möj-
ligheten att ta med sig familjen för att spela bowling 
tillsammans. Väldigt uppskattat av våra medlemmar 
och deras familjer, deltagarna hade även möjlighet 
att få hjälp av Skellefteå bowlingklubb som är proffs 
på bowling. 
30 november hade vi vårt årliga medlemsmöte, 70 
deltagare blev vi. Den här kvällen bjöds det på lättare 
förtäring, popcorn och dryck. Sen avslutade vi kvällen 

tillsammans med en bra bio. Vi lottade under detta 
medlemsmöte ut en Skeppshultscykel bland närva-
rande deltagarna.  

Vår första cykelvinnare blev Jan Tarras Wahlberg.  

Stort Grattis Jan till din nya cykel!  

Ny Cykelutlottning blir det till årsmötet. 
Just nu pågår ett arbete om personalföreningens 
framtid och hur den ska fungera. Önskemålet är att 
när man anställs så blir man även medlem i personal-
föreningen. Medlemskapet blir då en av alla förmåner 
som vi medarbetare har som anställd inom Skellefteå 

Skellefteå kommuns
personalförening

Text: Marianne Fahlman
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kommun (ca 9000) i och med arbetet ”Attraktiv ar-
betsgivare”.  

Vi ska prova anordna RM Bowlingen igen i Skellefteå 
den 12 maj 2023,
Vi får beslut om detta i början av nästa år. Styrel-
sens administrativa arbete kan underlättas om vi får 
igenom önskad förändring under nästa år, som att 
medlemsavgifter inte behöver dras från löner. Vilket 
kan innebära stora förändringar för styrelsen och fler 
kanske blir positiva och nyfikna på att delta i styrelse-
uppdrag i framtiden. Allt vore så mycket lättare och 
trevligare om vi har arbetsgivaren med oss, ge möjlig-
het att genomföra styrelseuppdrag under ordinarie 
arbetstid. Idag är allt arbete med personalföreningen 
ideellt, vilket är ganska tufft då vi alla jobbar heltid. 
Svårt rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Vi som sitter i styrelsen och träffas 1 gång i månaden 
med uppehåll under juli. 

Ordförande: Marianne Fahlman 
Vice ordförande: Lars-Gunnar Forsberg 
Kassör: Gun Ågren 
Sekreterare: Susann Engström 
Ledamöter: Charlott Nilsson, Robert Holm-
berg, Stefan Johansson, Ulrika Sundberg 
Suppleant: Kerstin Holmgren, Susanne 
Sundberg

Skellefteå har för avsikt att anordna RM 
Bowlingen den 12 maj 2023.
Platsen är Bowligkompaniet.
Det går redan nu att anmäla intresse 
på:
personalforening@skelleftea.se

Ytterligare information kommer att 
lämnas i slutet av januari med anmälan 
och prisuppgifter.

Välkomna till Skellefteå!

RM i Bowling 2023
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Man blir så glad när man åker till Skåne och 
Hässleholm för KAF RM i golf 2022. Somma-
ren klingade vackert, varmt och inbjudande. 

Skyrups GK och Finjasjön hälsar oss 33 kommungol-
fare välkomna den 11-12 augusti 2022. Hässleholms 
kommuns personalklubb HUMOR och tävlingsansvarig 
Tommy Johansson möter upp med glada anletsdrag 
och välkomstspåse. Banan är på topp, förhållandena 
är kanon och solen skiner. Det är härligt med RM golf, 
nya vänner, vyer, dialekter och banor av hög klass. 

Första dagens spel bjuder på den traditionella spän-
ningen vid första tee, ingen slice nu. Många strålande 
slag, fore i skogen, en birdie på 9:an, allt händer just 
nu, man gläds med alla som är med, vi är alla vinnare! 
Efter första dagens spel väntar en god grillbuffé. Mot 
aftonen bjuds vi på humoristisk och musikalisk under-
hållning av Vanassa Sundblad och Henrik Bergkvist. 

I glada vänners lag analyseras dagens spel, anekdoter 
och boulespel, medan solen sjunker ner över skogen. 
Boendet är fint i anslutning till banan och frukosten 
likaså, det är inte dumt med all inclusive! Fredagens 
spel bjuder på solsken, fina slag och glada tillrop, det 
börjar bli spännande, hur kommer det att gå? Kom-
mer man över Finjasjön och hål 14? 

Allt kan hända när man är med i KAF RM i golf! Efter 
rundan väntar prisceremoni med fina priser! I Dam 
B-klass vinner Viveca Ågren, Hässleholm, 

Slagfärdig Humor i Hässleholm!
Text: Per-Anders Löhtman

Herrar A-klass Roland Krywult, Viksjö och B-klass Her-
rar Nils-Åke Svensson, Hässleholm. 

Ett stort grattis till segrarna och alla deltagare av årets 
RM golf i Hässleholm. Ett varm hjärtligt tack till Häss-
leholms kommuns personalklubb HUMOR och Tommy 
Johansson för ett toppenfint arrangemang! 

Nu längtar vi till 2023 års RM golf i Köping! Vi vill ju så 
gärna att vår RM golf fortsätter och vi alla får hjälpas 
åt att sprida information om vår KAF RM golf som 
spelats sedan 1991. 

Väl mött i Köping önskar
Per-Anders Löthman
Ordf. KAF 2022
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Nyhet inom RM-golfen 

PAR-TÄVLING 

RM 2023 | Köpings GK | 10-11 augusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Köpings GK står som värd för Riksmästerskapet för 

kommunanställda den 10-11 augusti 
Nytt för i år är att RM spelas som Par-tävling 

Spelform: Fyrboll bästboll, slagspel 
Det blir en klass för hela RM, och det går bra att blanda och 

spela ihop oavsett kön och handicap 
Regler för Fyrboll bästboll: randa.org/sv-SE/rog/the-rules-of-golf/rule-23 

Köpings Golfklubb: kopingsgk.nu 

Håll utkik, mer information kommer under 2023 
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Korpen Online
ACTIC

Athenas – rabatt på föreläsare
Brödernas Textil erbjuder 15% rabatt på sina produkter.

ChampionChip Andren  AB –  Upplevelser 

Clarion Collection Hotel Odin, Göteborg
Nordic Choice Hotels – hotell i Norden och Baltikum

Scandic hotell
Elite Hotels

Hyr ett hus i Kläppen, Dalarna
Hyr en sjöbodstuga i Ramsvik
Hyr ett hus i södra Småland

Hyr en kustnära stuga i nordöstra Skåne

KAF:s medlemserbjudande

Ni hittar ytterligare information om erbjudandena på www.kafinfo.se

Till våra medlemsföreningar.
Ni glömmer väl inte att skicka in material till tidningen om era aktiviteter?
Det finns ett stort intresse att få ta del av föreningarnas aktiviteter. 
Så tveka inte, utan skriv några rader och skicka in till kontakt@kafinfo.se.
Har ni några bilder så skicka görna med dessa också.
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