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Ordföranden har ordet...

Golf:
Sigtuna
5-6 augusti

Årets konferens i Borås: 
september (inställd), kommer att anord-
nas 2022 enligt planerna.

Bowling:  
Inställd.

KAF-Nytt: juni/juli och december

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Ett år att minnas. Nu ser vi framåt med enade krafter mot
ett gemensamt arbete för Sveriges kommunala personalföreningar! 

Per-Anders Löthman
Ordförande KAF

Plan för 2021
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Apropå ”fika”. Visste du att 
man anser att detta mel-
lanmänskliga umgänge i 

kombination med intagande av ex-
empelvis kaffe och kaka betraktas 
som en svensk samhällsinstitution. 
Det har till och med diskuterats att 
anmäla ”fika” som ett svenskt im-
materiellt kulturarv 1) tillsammans 
med nyckelharpa och luciatåg. 2) 

Vad menar vi då med ”fika”?
Många förknippar fika med det 

som inom svenskt arbetsliv är en 
kaffepaus, ett avbrott i arbetet då 
man sitter ned tillsammans och 
umgås. Pratar om aktuella frågor. 
Om det som händer och hänt. All-
mänt och personligt. Samt så klart 
så dricker man kaffe eller något 
annat och som mathistorikern Ed-
ward Blom uttrycker det så kan 
man också ”njuta av söta bakelser” 
därtill. Under fikat träffas alla från 
praktikanten till chefen. 

– Det blir ju ganska demokra-
tiskt när medarbetare regelbundet 
får chansen att mötas och prata 
med varandra. Det kan man även 
kalla ”management by fika”. Allt 
enligt Edward Blom.

I en undersökning från 2010 
svarade hälften av alla tillfrågade 
att de fikade en eller två gånger 
om dagen på sitt jobb. Mer än 60 
procent av svenskarna tror att man 
blir mer effektiva på jobbet om det 
finns gemensamma fikastunder. 
Det kan förklara varför fikapauser 
är så vanliga i Sverige.

Det här låter ju positivt och är 
säkert det. Men tänk på att ”alla 
bör vara med!”. Att inte utesluta 
någon. Uppmuntra hen som inte 
vågar ansluta sig till kaffestunden 
av någon orsak att vara med!

Fika förknippas här med hur 
man har det på jobbet men det 
fikas lika mycket privat. Exempelvis 
hos oss pensionärer. Två gånger 
om dagen. Ibland framför TV för 
att inhämta senaste nytt från Folk-
hälsomyndigheten. 

Jo jo men! Det fikas runt om i 
våra kommunförvaltningar. Vår 
käre numera bortgångne Stig 
Lundberg från Umeå var på sin tid 
en mycket ambitiös och energisk 
ordförande i RM kommittén. Han 
missade aldrig att berätta på våra 
möten om hur svårt det var att nå 
kommunala tjänstemän per tele-
fon helst under tider kring klockan 
15.00. Naturligtvis satt den han 
sökte i fikarummet och hade rast. 
Men nu vet vi att dessa raster har 
sin betydelse och att de flesta tror 
att detta ”ökar effektiviteten i ar-
betet”!                                  

Hur uppstod ordet ”fika”?
Ordet fika i betydelsen att dricka 

kaffe finns belagt i svenskan sedan 
1910. Ordet användes på fängelset 
Långholmen och i Stockholms där 
ordet fikhäck var en beskrivning av 
kafé. Häck betyder hus på knallar-
nas hemliga språk månsing. 

Enligt språkvetaren Lars-Gunnar 
Andersson bildades ordet fika ge-
nom omflyttning av stavelser, så 
kallad backslang i ordet kaffi som 
är en sidoform till kaffe. Från ver-
bet bildades sedan ordet fik, i be-
tydelsen ”kafé”, ”konditori”. 3)

Jag tänker
att det här att ta en fika är oer-

hört betydelsefullt. Det innebär 
ett avbrott i arbetet då man sätta 
sig ned och dricka en kopp kaffe 

eller te och får möjlighet att prata 
med sina arbetskamrater om än 
det ena och än det andra. Ett be-
hov av god samvaro. På samma 
sätt som att motionera ihop med 
sina arbetskamrater eller gå på ett 
kulturarrangemang eller göra en 
resa tillsammans o.s.v. Känns det 
långsökt? Men i grunden är det 
samma sak. Vi kallar det friskvård. 
Det är bra för dig som arbetar och 
bra för kommunerna och bra för 
innevånarna. Du gör ett bättre 
jobb om du trivs ihop med dina 
arbetskamrater. Så ta en fika till-
sammans. Det är det vad Edward 
Blom kallar ”management by fika”. 

1) Unescos konvention om 
tryggande av det immateriella kul-
turarvet tillkom 2003 för att upp-
märksamma och trygga levande 
kulturarv i form av exempelvis tra-
ditioner, hantverk, muntligt berät-
tande. Tanken är att konventionen 
ska bidra till att kulturell mångfald, 
mänsklig skaparkraft, traditioner 
och uttryck från det förflutna förs 
vidare till kommande generationer. 
Konventionen ska också främja in-
ternationellt samarbete och bi-
stånd.

2) Den svenska regeringen 
har dock hittills valt att inte nomi-
nera några traditioner till denna 
Unescos lista över immateriella 
kulturarv, detta för att undvika att 
värdera olika traditioner. 

3) Fakta inhämtat hos Wiki-
pedia.

Dags att ta en fika!
Olle Wegner

Våren är här och vaccine-
ringen mot Covid - 19 på-
går för fullt. Vi börjar skön-
ja i fjärran att det ljusnar, 
att vi alla så småningom 
får återgå till ett vanligt liv 
igen. Dags då att ta en fika, 
tillsammans!
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Det var inför julhelgen 2015 som Sundsvallsfödda 
artisten Anna Stadling och hennes man Pecka 
inom loppet av några veckor fick beskedet att 

de båda hade insjuknat i cancer. Pecka först i prostata-
cancer och sedan Anna i bröstcancer.  Bägge hade fullt 
upp med småbarnsliv, jobb och lägenhetsrenovering 
när deras tillvaron förändrades fullständigt. Inom lop-
pet av ett par veckor blev båda opererade. 

Under den svåra tiden efter operation, utan kontroll 
om man skulle få leva vidare, så kom musiken och 
texten till ”När allt det här är över”. Vad Anna och 
Pecka då inte visste var att världen några år senare, 
2020, skulle drabbas av en pandemi med tusen och 
åter tusen döda varje dag i Covic 19 jorden runt. Och 

När allt det här är över!

När allt det här är över
När allt det här är slut
När spänningarna släpper
Och vi kan andas ut
När världen börjar snurra
Och vardan är tillbaks
Jag hoppas vi är kvar då
När allt det här är klart

När allt det här är över
Ska jag öppna ögonen
Jag ska ställa mig vid fönstret
Och titta ut i skymningen
Jag ska se hur andra lever
Höra kvällen sjunga svagt
Veta att jag har en plats här
När allt det här är klart

När allt det här är över
Ska jag dricka nånting dyrt
Och falla in i natten
Jag ska komma ut som ny.

Text o musik: Anna Stadling

Olle Wegner

sången och texten blev ett med det som 2015 drab-
bade Anna och Pecka  och det som fortfarande gäller 
för världens befolkning.

Så binder ”När allt det här är över” samman vår 
längtan att allt det här med pandemin snart skall var 
över med ett känt artistpars hårda kamp mot cancern. 
I det digitala Nobelfirandet 2020 fick Anna Stadling 
tillsammans med en annan före detta Sundsvallflicka, 
Helen Sjöholm, framföra visan inför hela svenska 
folket.
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Riksmästerskapen i Tipsprome-
nad är i full gång. Efter 6 av 8 
veckor har tävlingen engage-

rat över 4000 deltagare i 16 kom-
muner. Resultatet har inneburit 
en sammanlagd promenadsträcka 
på över 1200 mil, vilket motsvarar 
sträckan Göteborg - Ho Chi Minh-
staden i Vietnam.

Idén uppkom i kölvattnet av att 
Vänersborgs personalklubb, och 
deras motsvarighet på Tjörn, ge-
nomfört egna digitala tipsprome-
nader.

”Vi har haft ett fantastiskt sam-
arbete med Active Quiz under ett 
par år nu. Det är en uppskattad 
aktivitet som engagerar många av 
våra medlemmar. Inför vårtermi-
nen så kände vi att det var dags 
att förnya tävlingssättet. Efter året 
som varit så ville vi försöka skapa 
en gemenskap inom kommunen 
istället för att vi skulle tävla mot 
varandra. Många har jobbat hem-
ma under året och de vanliga träff-
punkterna mellan kollegor kanske 
uteblir. För att ändå känna att det 
blir en tävling och att locka med 
våra medlemmar så fick vi in en 
lokal sponsor som vi fick present-
kort av. Dessa lottar vi ut varannan 
vecka bland alla medlemmar som 
deltagit under de veckorna. När 
vi började spåna på nya tävlings-
upplägg så uppkom idén om ett 
riksmästerskap bland alla fritids-
föreningar. Eftersom jag sitter med 
i styrelsen för KAF, Kommunanställ-
das fritidsförbund, så blev det en 
naturlig väg ut till många fritids-
föreningar. Vi hoppas att Riksmäs-
terskapet i tipspromenad kan bli 
återkommande och att vi får med 
ännu fler fritidsföreningar, säger 
Wendy Pragsten på Vänersborgs 
personalklubb ”

Riksmästerskapen i Tipspromenad
Wendy Pragsten

Fots nästa sida.
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Tävlingarna har arrangerats ihop 
med den Vänersborgs-bördiga ap-
pen Active Quiz. 

”Vårt mål med appen är att få 
igång folkhälsan på ett lustfyllt och 
enkelt sätt, säger Linus Lundberg 
som är medgrundare till Active 
Quiz. Pandemin bevisade sig ha en 
utmanande inverkan på personal-
föreningar som tvingades ställa in 
sina aktiviteter. Via Riksmästerska-
pen erbjuder vi en aktivitet där alla 
kan deltaga, coronasäkert, genom 
att man som deltagare väljer sin 
egen promenadsträcka och tid-
punkt för promenaden. Resultaten 
presenteras veckovis på en digital 
tävlingssida och skapar därmed 
en känsla av samhörighet och täv-
lingsnerver”. 

Kommunanställdas Fritidsförbund har 
glädjen att presentera
Stor rabatt på HärjedalsKök för KAF-medlemmar!
Att renovera köket behöver inte betyda att du måste riva ut allt och köpa nytt. Vi 
ger ditt kök en helt nyrenoverad känsla genom att byta skåpluckor och lådor. 
På mindre än en dag får du ett helt nytt kök, skräddarsytt för dig och dina behov. 
Lika snyggt och modernt som det är hållbart och bra för plånboken. 

Just nu till en extra bra rabatt som KAF-medlem där vi ger dig 30%* på din nästa 
köksrenovering.
 
*Erbjudandet innefattar ej monteringstjänster av våra produkter och kan inte kom-
bineras med andra kampanjerbjudanden. 
Erbjudandet gäller om du bokar ett kostnadsfritt hembesök via telefon eller webb 
och anger koden KAF30 senast 31/7 2021. 
Läs mer på sidan 19

I ledning efter 6 veckor är TKFF 
på Tjörn, tätt följt av Högtrycket i 
Härnösand. Varje vecka presente-
ras två nya tipspromenader direkt 
i alla tävlandes mobiltelefon. Där-
efter väljer varje deltagare själv 
när och vart under veckan som de 
vill deltaga. 300 meters promenad 
krävs för att mottaga varje fråga.

 Tjörns kommunanställdas fri-
tidsförening, TKFF, har genom 
KAF fått ett gott samarbete med 
Personalklubben Vänersborg. 
Tillsammans har vi åkt på resor 
som till exempel Kielbåten t/r, 
musikalen Så som i himmelen i 
Stockholm och musikalen Grease 
i Malmö.  Då kommunerna lig-
ger relativt nära varandra har 
vi kunnat hyra en gemensam 
buss, delat på de avgifter som 
det innebär, umgås och utbyta 
erfarenheter med varandra. TKFF 
rekommenderar glatt andra fri-
tidsföreningar att samarbeta 
mer, dels för att det kan vara eko-
nomiskt fördelaktigt men framför 
allt för all den inspiration det ger. 
Samarbetet har gett oss mycket 
nya idéer på vad man kan göra 
för sina medlemmar. TKFF ser 
fram emot ett utökat samarbete 
när vi tagit oss igenom pandemin 
och när allt återgår mer till det 
normala.
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För min egen del  vandrar 
många konstformer revy, sång 
och musik har varit en del av 

mig sedan början på 1980-talet. 
Sedan tog konsten och målandet 
vid och när bilden tar slut, tar tex-
ten tag i mig och formar resten.

I mötet med människor öppnar 
sig oanade perspektiv och histo-
rier. De flesta man pratar med är 
oftast väldigt öppna att berätta om 
sitt liv. 

Jag har i min roll som musik-
forskare haft förmånen att närma 
mig musiker och tonsättare från 
deras roll som utövare och kom-
mit musikmänniskan väldigt nära. 
Ett unikt sätt att komma personen 
nära från en förfluten tid är att ha 
tillgång till personkorrespondens 
via brev eller dagböcker, i bästa 
fall. Säkert har du kvar din för-
äldrars- eller släktingars brev, en 
källa till nya vyer och tongångar. 
Intervjua de gamla släktingarna, 
släkthistorien försvinner med den 
generationen. Förbered med frå-
gor som barn- och ungdomsår, 
kamrater och studier. Anekdoter 
och historier från förr är alltid ro-
ligt att läsa. Följ upp med arbetsår 
och kärlek och helt plötsligt har 
tiden sprungit iväg och människan 
står mitt i livet. Skjut inte på mötet 

med den äldre generationen, med 
dem försvinner vår släkthistoria. 
Lägg till och dra ifrån.

Läs böcker av Ivar-Lo Johans-
son, Per-Anders Fogelström, Moa 
Martinson med flera av den gamla 
skolan svenska författare, som be-
skriver det svenska folkhemmet, 
dess folk och vår svenska själ. Lit-
teraturen lär oss hela tiden.

Kanske funderar du över det du 
ser och känner på din promenad 
till arbetet, eller när du är mitt i 
familjen eller upplever något posi-
tivt eller negativt. Allt går att forma 
i korta strofer, en inre upplevelse 
går att formulera i några rader, 
det blir som en melodi i ditt inre. 
Forma den korta betraktelsen och 
du har skrivit en dikt. Allt är möj-
ligt, det gäller bara att våga. ”Det 
gör ju ont när knoppar brister”, 
som Karin Boye skriver. Hjalmar 
Gullberg skriver i sin dikt ”Männis-
kors möten” om att ”Byta ett ord 
eller två, gjorde det lätt att gå. Alla 
människors möte borde vara så”. 
Fantastiska ord på två rader, som 
beskriver vår tids alienation i pan-
demitider. Just nu är det många 
som skriver av sig sina känslor i 
en speciell tid i vårt liv, kanske du 
har din upplevelse om nuet. Skriv 
ner dina tankar om hur du känner, 

det kan vara en befrielse att bara 
pröva att flyga och känna att ving-
arna bär. Vart det bär är en härlig 
känsla. Ditt språk och menings-
uppbyggnad är upp till dig och ditt 
sätt att skriva, inget är rätt eller 
fel, bara din tanke får flöda. Pröva, 
våga och känn den inre bilden falla 
på plats. 

Allt är möjligt en sommardag, 
när fjärilen flyger i det blå, katten 
ligger och kurrar. Skogen omkring 
dig talar att just nu är det hög 
tid att fånga melodin och känna 
doften från skog och mark. Livets 
bästa väntar bakom knuten i Mid-
sommartid.

Per-Anders Löthman
Dakapo/AKF

Ps. Om du känner dig inspirerad 
och i denna stund skrivit en dikt 
eller en kort berättelse om hur du 
känner i denna pandemi tid. Skicka 
gärna in denna text till KAF, så har 
den möjlighet att vara med i nästa 
KAF Nytt nr. 2 2021, som kommer i 
december 2021! Välkomna! 

Ett sätt att leva – är att skriva!
Per-Ander Löthman

Alla människor bär på en historia, det kan 
var din mamma och pappas, en vän, någon 
du ser upp till, ja, till och med 
dig själv. Livet är fantastiskt 
och vi lever det just nu, det gäl-
ler bara att stanna upp och re-
flektera över fågelsången och 
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KAF gratulerar Årets Jubilarer!
Under året har vi hurrat och gratulerat Sigtuna, Växjö och Umeås perso-
nalklubbar! Firar Er förening 10, 20, 30… jubileum. Skicka in denna glada 
händelse och KAF firar det över hela Sverige! 

DIPLOM
KAF gratulerar 

Årets Jubilar
 

Umeås kommunala 
personalförening 

Sporren 50 år
1970-2020 

Per-Anders Löthman 
Ordförande

DIPLOM
KAF gratulerar 

Årets Jubilar
 

Sigtuna kommunala 
personalförening

50 år
1971-2021

Per-Anders Löthman 
Ordförande

DIPLOM
KAF gratulerar 

Årets Jubilar
 

Växjös personklubb 60 år 
1960-2020

Lars Carlsson 
Sekreterare
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1998

Man kunde inte undgå att man under 1998 
snegla mot millenniumskiftet som närmaste 
sig med stormsteg. Hur skulle det gå?  Skulle 

allt gå åt skogen med alla system i vår digitaliserade 
värld? I dag vet vi hur det gick. Vi var lite oroliga i 
onödan. 

Svenskarna gick till val detta år. Socialdemokraterna 
backade men Göran Persson satt ändå kvar vid rod-
ret. De stora vinnarna i september 1998 var Gudrun 
Schyman och Alf Svensson. 

K A F 
planerade för sin sjätte förbundsstämma och styrel-

sen hade mycket att ta ställning till inte minst sin egen 
organisation. I alla år hittills hade vi haft vårt s.k. kansli 
i källaren hemma hos mig i villan på Norrtorpsvägen i 
Rosersberg. Jag skulle vid årsskiftet avgå med avtals-
pension från Sigtuna kommun och det var då dags för 
ett skifte även i förbundet. Tack vare vår framsynte 
ledamot i Kristianstad, Ingvar Lövkvist, skulle enligt 
honom KARISMA kunna ta över och kansliet flytta 
till residensstaden i Skåne. Klubbens ordförande, Per 
Nilsson, skulle väljas in som förbundssekreterare och 
tidningen, informationsmaterial m.m. sändas ut från 
Kristianstad. Jag skulle avgå ur styrelsen, men vara 
kvar som redaktör och ansvarig utgivare för Förbunds 
Nytt samt ha fortsatt huvudansvaret för Årets konfe-
rens och samordnare & jurymedlem för utmaningen 
”Årets fritidsförening”. 

En annan fråga gällde tidningen Förbunds Nytt. 
För att få den registrerad som periodisk tidskrift var 
vi tvungna att byta namn då ”Förbunds Nytt” redan 
var upptagen av annan organisation. Dags alltså att 
byta. Efter utlyst namntävling vet ni alla att vår tid-
ning numera heter K A F - Nytt efter ett förslag från 
ordföranden i personalklubben i Tranås kommun. 
Styrelsen föreslog också att varje medlemsförening i 

fortsättningen skulle få tre ex av varje nummer, ett till 
kommunens personalchef, ett till ordföranden och ett 
till kontaktpersonen i föreningen.  Styrelsen föreslog 
också att man skulle utreda kostnaden för möjligheten 
att starta en hemsida. 

En motion från valberedningens ordförande Bengt 
Hallsten gick ut på att samtliga styrelsesuppleanter tas 
bort och att styrelsen i stället utökas från sju till elva 
ledamöter. Orsaken var att K A F allt sedan startens 
haft en arbetande styrelse där både ledamöter och 
suppleanter aktivt medverkat på ideell basis. Det är 
ett arbetssätt som förbundet önskade fortsätta med. 
Motionen tillstyrktes och den antogs, vilket innebar 
att stadgarna måste ändras.  

Förbundsstämman 

Förbundsstämman ägde rum 27 mars på Idrot-
tens Hus som då, 1998,  hade sitt säte i Farsta i södra 
Stockholm. Den inleddes med ett seminarium med 
Kommunförbundets nye förbundsdirektör Evert Lind-
holm och följdes av ett föredrag av ordföranden i 
riksidrottsstyrelsen, Arne Ljungqvist. Stämman leddes 
av Juhani Knihtilä från Korpen och besluten blev helt 
i enligt styrelsens förslag. 

K A F – rörelsen 
En friskvårdsidé
De första 10 åren – del IX

I  K A F Nytt nr I 2020 påbörjades berättelsen om Kommunanställdas Fritidsförbund. Från de första tankarna 
på ett bildande till tillkomsten 1989 och hur det sedan gick. I april 2021 publicerade vi del VIII .  Nu när våren 
kommit med sitt skira gröna så fortsätter berättelsen och vi har kommit till år 1998. Angenäm läsning påbjudes!

Evert Lindholm – Förbundsdirektör på Svenska Kommunför-
bundet. Föredragshållare i anslutning till förbundsstämman 
den 27 mars 1998
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Det innebar bl.a. att Per Nilson valdes till ny leda-
mot och på det konstituerande styrelsesammanträdet 
efter stämman även till ny förbundssekreterare. 

Jag lämnade i och med detta styrelsen för K A F. 
Men därmed inte förbundet. Ett sista uppdrag som 
förbundssekreterare var att tillsammans med vår 
ordförande, Lars-Olof Lindholm, och RM- kommit-
téns ordförande, Stig Lundberg, den 25 februari 1998 
uppvakta Svenska Kommunförbundet och dess nye 

ordförande Margot Wickström från Umeå. 
 Ett resultat av denna uppvaktning blev att vi kost-

nadsfritt fick visa upp oss i en monter på Forum Kultur 
& Fritid på Stockholmsmässan 22 – 24 april 1998. Jag 
minns denna mässa mycket väl. Det var Lars-Olof och 
jag som turades om att bemanna montern. Vi fick en 
undanskymd plats och få besökare. 

K A F - året 1998
började annars med ett riktigt finfint RM på skidor 

och alpint i Orsa 30 – 31 januari. Bra arrangemang, fin-

fina spår och ca 15° kallt. Dessutom hade deltagaran-
talet ökat till 140, dubbelt upp mot 1997. Förbundet 
knöt dessutom kontakt med skidanläggningen Orsa/
Grönklitt vilket skulle visa sig bra för vårt förbund 
kommande år. En av segrarna var Lasse Liljedahl, då 
rektor i Orsa. Han vann ganska överlägset klassen H35 
och åkte sista sträckan i Orsas segrande stafettlag i 
H21. Lasse lyckades vi engagera i K A F och var några 
år vår förbundsordförande. I Förbunds Nytt nr 1 - 98 
skrev Stig Lundberg ett reportage från tävlingarna och 
ett foto med en bild på Lasse och Urban Nilsson, Gäl-
livare. Urban vann i Orsa den individuella tävlingen i 
H21. Urban är också den Urban som fram till  år 2019 
var vallachef för skidlandslaget. Fler kända elitåkare 
fanns på startlinjen i detta RM. Bland dem Karin Lam-
berg från Mora och Sören Linder från Norberg. Kul 
också att vi ännu en gång kunde genomföra ett RM 
i alpina grenar där åkare från Bollnäs och Edsbyn 
dominerade.

För alla äldre som älskar och har intresse för längd-
åkning på skidor, så är Stigs artikel en fröjd att läsa 
också i dag, då Lars Liljedahl är kommundirektör i 
lärdomsstaden Härnösand.

Den 23 februari 1998
rörde sig ca 400 kommun- och landstingsanställda 

tysta och något fundersamma i det svaga gryningslju-
set uppe i Oxberg. Hur skulle detta gå?  Vår systeror-
ganisation SSIF hade lyckats få ett avtal med Vasalop-
pet om att låta oss få köra Kommun- och Landstings 
Vasan, och nu var det alltså dags. Jag var själv med 
och rapporterade i Förbunds Nytt nr 2–98 bland an-
nat följande:

”…- Valla var ordet för dagen. Efter loppet sa man 
”bakhalt”. Nu tillhör vallning och valasnack en av 
tjusningen med skidåkning och just denna gång hade 
smörjningen sin stora betydelse. Spåren var nämligen 
blöta och glatta med grovkornig snö. Temperaturen 
några grader över noll. Var och en förstår att det inte 
var lätt att hitta rätt bland klister och burkar.

Vi var ca 400 kommun- och landstingsanställda som 
ställde upp i det svaga gryningsljuset uppe i Oxberg 
för att åka de tre milen fram till Mora. På startlinjen 
sågs K A F:s förbundsordförande Lars-Olof Lindholm 
med hustru Kerttu som ställde upp för Karolinska In-
stitutet i Stockholm. K A F hade tre styrelseledamöter 
på startlinjen förutom Lars-Olof också Yngve Persson 
och undertecknad. Ordföranden i K A F:s valbered-
ning, Bengt Hallsten, sågs också frustande invänta 
startskottet. Tyvärr var vi kommunanställda inte så 
många med ett undantag, nämligen tjugotre deltagare 
från Nora kommun.

Den nya styrelsen vald vid förbundsstämman den 27mars 
1998. Från vänster: 
Christer Jansson, Örebro, Ulrica Jansson, Falun, Ingvar Löv-
kvist, Kristianstad, Lars-Olof Lindholm, Nacka, Per Nilsson, 
Kristianstad, Inger Holm, Skövde, Tommy Öhman, Kiruna,  
Eva-Lotta Swantesson, Vara och Yngve Persson, Österåker. 
Saknas gör Stig Lundberg, Umeå och Ragnhild Wärn från 
Motala.

K A F uppvaktar ordföranden i Svenska Kommunförbundet, 
Margot Wickström, den 25.2 1998. Från  vänster Stig Lund-
berg, Margot Wickström och Lars-Olof Lindholm



KAF-       Nytt

12

Karin Lamberg vid sidan av spåret 
denna gång

Jag hade för avsikt att ta det mycket lugnt, prata 
med medtävlare och ta kort. Men ack! Tävlingshet-
sen satte in i första utförsbacken och sedan var det 
kört med både ork och lust att vara pratsam. Bakhalt 
var det också. Tack och lov fanns Karin Lamberg där 
i Eldris med blåslampan och fixade till mina skidor. 
Förra landslagsåkaren Karin, som överlägset vann 
riksmästerskapet i Orsa i slutet av januari, ingick i 
IFK Moras servicelag efter spåret. Jag fångade henne 
naturligtvis på bild bearbetande mina skidor. I mål 
kom jag trots allt och kände mig då på samma sätt 
som Staffan Larsson sex dagar senare då han körde 
ovallat och stakande sig genom hela Vasaloppet. Trött 
och tom i huvudet…”

Efteråt berättade Lars-Göran Bengtsson, som var 

SSIF:s förbundssekreterare, att han omgående skulle 
ta upp med IFK Mora om en fortsättning 1999. Men 
chanserna var nog små. Dels för att vi var för få star-
tande, dels för att vi hade åkte sönder spåren för de 
som. körde Öppet Spår samma dag.

1998 drog Årets konferens till Häl-
singland

Jag hade lärt känna Bollnäs kommun rätt väl under 
årens med K A F. Det mycket tack vare Jimmy Öster-
holm. Jimmy var verksam i Bollnäs och hade varit med 
i K A F sedan starten. Jimmy bidrog hela tiden med 
idéer och förslag. Han och jag ledde våra kurser de 
första åren och förslaget att varje år utse ”Årets fri-
tidsförening” var hans. 1998 hade Jimmy sedan flera 
år slutat i Bollnäs kommun och startat egen firma med 
namnet Jimmy Teamcenter . Men kontakterna med 
K A F var därmed inte brutna.  Jag bokade nämligen 
Jimmy att år efter år svara för den lättsamma under-
hållningen på de återkommande konferenserna.  

1998 var det dags för Årets konferens att komma till 
Bollnäs och tidpunkten bestämdes till 22–23 oktober 
Vi höll till på flotta Folkes Hus. Konferensen invig-
des med äkta hälsingetoner av gruppen Grovt och 
Grant, tre fiolelever från musikskolan i Bollnäs. Invig-
ningstalare var kommunalrådet Olle Nilsson – Sträng 
som bland annat redovisade sin syn på kommunens 
personalpolitik och den oerhörda betydelse som en 
personalförening hade för sammanhållning och frisk-
vård. Dessa synpunkter gladde förstås konferensdel-
tagarna. Tre föreläsaren från Gävleborg uppskattades 
också liksom Jimmy Österholm, som före middagen 
satte gästerna på prov i en lättsam lek. Ett enormt 
engagemang och kreativitet uppstod och den goda 
stämningen höll i sig hela kvällen igenom.

Kerttu och Lars-Olof Lindholm inför starten av 
Kommun- och LandstingsVasan 1998.

Nora kommuns deltagare i Kommun- och Landstings-
Vasan 1998

Anita Blomberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i 
Bollnäs kommun, delar ut diplom till Årets fritidsförening 
Kom  Fri från Rättviks kommun
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Anita Blomqvist som var ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden i Bollnäs, delade ut pris och diplom 
till Kom Fri som utsetts till Årets fritidsförening 1998. 
Kom Fri hör hemma i Rättviks kommun. Övriga pris-
tagare var TYKOM från Tyresö kommun, Kommun-
hoppet från Östra Göinge kommun och Ovanåkers 
kommuns personalklubb. 

Fredagen den 23 oktober hade deltagarna sju olika 
möjligheter att välja miniseminarium eller ”Prova på 
– aktiviteter.” Mest populärt var att pröva på spinning 
och vatten-Work Out i Bollnäs Sporthall. De som valde 
studiebesök fick en intressant visning av handikapp 
- gymnastik. Anita Blomqvist berättade om BKF och 
nyttan av att ha en bra fritidsförening i kommunen. 
Jimmy Österholm på Jimmys Teamcenter lät sina 
seminariedeltagare pröva på några moment i utbild-
ningen ”Att arbeta i självstyrande lag”. Lars-Göran 
Bengtsson, förbundssekreterare i SSIF, informerade 
om ”Gränslös friskvård”, en förening för friskvårdfrå-
gor inom landstinget. Ulrica Jansson, samordnare för 
personalfriskvården i Falu kommun, delgav sina semi-
nariedeltagare idéer och erfarenheter från projektet 
”Mera ork – friskvård för Falu kommuns personal” Det 
sista seminariet var ”Utveckla din fritidsförening” där 
representanter från styrelsen i K A F ledde ett samtal 
för utbyte av kunskaper och erfarenheter om hur man 
kan utveckla sin fritidsförening.  

Kom Fri – Årets fritidsförening 
1998

Fritidsföreningen Kom Fri i Rättvik blev ännu ett ex-
empel på vad ”K A F – rörelsen” innebar. En ”rörelse” 
där någon tar initiativet att göra något för samman-
hållning och friskvård för kommunanställda hemma i 
den egna kommunen. I Rättviks fall hände det 1996. 
I ett brev till Förbunds Nytt berättar fritidschefen 
Magnus Breitholtz en nyhet från ”En liten förening i 
förskingringen” att man tagit sig i kragen för att få till 
stånd en gemensam fritidsförening för alla anställda 
i kommunen. 

1998 var en enig jury överens om att tilldela Kom Fri 
titeln Årets fritidsförening 1998. Föreningen hade en 
stor och för kommunens storlek väl avvägd verksam-
het. I sin verksamhetsplan skrev man bl. a. följande:

”… Kom Fri är en ung förening som bildades 1996, 
men med ett mycket moget arbete för att visa att vi 
kommunanställda gemensamt vill skapa ett positivt 
arbetsklimat och aktivt bli en viktig länk i det perso-
nalsociala arbetet och där roliga, nyttiga aktiviteter 
tillsammans är en del på vägen att skapa underlag för 
ökat politiskt personalsocialt engagemang t ex i form 
av att upprätta en övergripande friskvårdpolicy / stra-
tegi för Rättviks kommun. Vi kan inom ramen för vår 

fritidsförening medverka till ett friskvårdsarbete som i 
sin tur skall öka hälsomedvetandet och trivselkänslan 
hos oss anställda …”

PS! Angående Magnus beskrivning av Rättvik ”i 
förskingringen” svarar jag följande: 

” För mig är inte Rättvik ”i förskingringen”. Vad jag 
vet ligger den mitt i Dalarna och om man har ”e lita 
kula med bara Dalarna på” så ligger Rättvik i världens 
mitt.

Kom Fri:s logga
Kom Fri Rättvik är rätt stolt över sin logga. Så här 

gick det till när man tog fram den:
”I samband med föreningens bildande utlyste man 

en namntävling. Många svar kom in och relativt snart 
var man enig om ”Kom Fri”. Men vilken loga skulle 
man ha? Carina Flath på fritidskontoret undersökte 
alla befintliga förslag på sin dator men inget passade. 
I samma veva fanns i lokaltidningen en annons, som 
visade va man numera kunde åstadkomma med den 
nya trycktekniken. Bilden i annonsen föreställde en 
mix av två av Rättviks sevärdheter nämligen utsiktstor-
net Vidablick och Långbryggan. Kom Fri ’s ordförande 
Magnus Breitholtz tände till, bad sin bror Finn som 
är duktig på layout, att fixa en logga åt Kom Fri med 
samma idé. Resultatet blev inte så dumt, eller hur?

                                                 

Vad mer att berätta från 1998? Jo 
följande:

• Förbunds Nytt presenterade i årets första nummer 
”Oxelösund – sundet intill ön med oxlarna” med 
anledning av att riksmästerskapen i bowling senare 
på året skulle avgörs i staden. 244 startande 1998. 

• I Förbunds Nytts första nummer berättade vi 
också om Vita K A F - fläckar på Sveriges kar-
ta. Antalet medlemmar var vid tillfället 200. 

• I samma tidning presenterades ”En ovärderlig 
trio” nämligen Anders, Owe och Volgan. Alla tre 
arbetade på enheten ServEn hos Sigtuna kom-
mun och hade i nära tio år hjälpt K A F med off-
settryck och postdistribution. Förbundet hade 
naturligtvis betalat kommunen för tjänsten. 

• Tidningen rapporterade också att Värmdö kom-
mun ansåg att man inte hade något ansvar för 
att personalklubben Fiskmåsarna lades ned. Man 
saknade också en personalchef som kunde be-
rätta om vilken personalpolitik som kommunen 
tillämpar.
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• Lördagen den 14 mars träffades glada och nöjda 
pimpelfiskare för årets riksmästerskap på Bäsing-
ens is vid Dalälven öster om Avesta. 142 startande. 

• Även badminton med ett fyrtiotal deltaga-
re träffades detta år 18 – 19 april för sedvan-
liga riksmästerskap. Denna gång i Örebro. 

• I andra numret av Förbunds Nytt fanns också en 
rubrik ”Siljan Runt, Året runt”. Där presentera-
des kommande riksmästerskap i golf i Leksand 
och Rättvik respektive terränglöpning i Mora.  

• I detta nummer fanns också en rapport från VI-
SAM i Gislaved och vad som hänt sedan man 
blivit utsedd till Årets fritidsförening 1997 

• Kommunförbundets  nye förbundsdirek-
tör Evert Lindholm utvecklade i  t idning-
en, varför det behövs en halv miljon nyan-
ställningar i kommunerna fram till år 2005. 

• Gustaf Widström i Nora kommuns personal-
klubb berättade i Förbunds Nytt om hur det gick 
till att 23 kommunanställda från Nora ställde 
upp i Kommun- och Landstings Vasan 1998.   

• Två nya RM- grenar såg sitt ljus 1998. Det ena var 
Boule och den avgjordes 29 augusti på den idyllis-
ka boulebanan i Motala. Det andra var Bridge som 
lockade 20 spelpar från 15 kommuner till Tidaholm. 

• RM i terränglöpning i  Mora 11 – 12 sep-
tember samlade 162 deltagare varav 47 re-
presenterade KOMIK från Mjölby. Ett långt 
och f int  reportage i  Förbunds Nytt  nr  4 
– 98 av tävl ingsledaren Ol le Andersson. 

• I samma tidning berättar Förbunds Nytt om 
en annan tävling samma dagar några mil sö-
der om Mora nämligen om riksmästerskapen i 
golf i Leksand och Rättvik. Rekordmånga hade 
anmält sig till de olika klasserna, hela 328 gol-
fare, vilket är rekord. Antalet var något för 
stort enligt tävlingsledaren Anders Åslund.  

• RM i orientering avgjordes i Skövde 3 – 4 oktober 
1998 med enligt Stig Lundberg bara 191 deltagare 
i de individuella loppen och 25 lag i budkavle.  

2021-05-13

Olle Wegner

Följetongen gör nu uppehåll under sommaren och 
återkommer i höst!

Kaf har gjort en överenskommelse med 
Jens Boisen på Athenas om rabatter.

Vi får 10% som en grundrabatt på arvodet/priset.

Med grundrabatt menas att utifrån marknadspriset 
får vi minst 10% rabatt. I vissa  fall för artister och 
kända komiker kan så kallade “bud” också lämnas 
som Athenas ställer till efterfrågad personlighet. 

Jens har jobbat med talarförmedling i många år 
och har genom Athenas ett stort nätverk av före-
läsare inom de flesta ämnesområden. 
Det går jättebra att ringa honom och därigenom få 
förslag på föreläsare men du kan också skicka ett 
mail och ta kontakt på det sättet.

Du når Jens så här:

Jens Boisen
jebo@athenas.se
0708 722 777

För mer info om Athenas föreläsare kan du ta en 
titt på deras hemsida: 
https://www.athenas.se/

Provlyssna på talare helt gratis online!
Du kan också anmäla dig till gratis provlyssningar 
av duktiga föreläsare genom Athenas.
Varje vecka arrangerar Athenas flera helt kostnads-
fria kortföreläsningar som sänds online.
Mer info om dem och möjlighet till anmälan hittar 
ni här:
https://zevio.com/events.php?search_str=Sverige

Och om du vill ha intern referens inom KAF som 
redan idag anlitar Jens Boisen på Athenas talarbyrå 
för rådgivning och bokning av föreläsare kontakta 
gärna Wendy Pragsten på Personalklubben i Vä-
nersborg.
wendy.pragsten@vanersborg.se
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Den 23 september var jag vandrings ledare, för 
Kom Fri, till ett gruvhål i Östergrav som ligger i 
södra delen av Rättviks kommun.

Gruvhålet är ca 60 meter in i berget och nästan 
mystiskt gömt för en vandrare som ej varit där tidi-
gare. 

Plötsligt där på stigen så är en uppmärksam nog på 
naturens omgivning så finns hålet beläget där invid 
bergets vägg.

Upplevelsen är också spännande på så sätt att det 
enda ljus som leder oss in är våra pannlampor i den 
gruvgång som en gång i tiden förmodligen handhug-
gits av gruvarbetarna.

Väntar fortfarande på mer utlovad information 
kring gruvhålets historia.

Vi var i dessa corona-tider ca 40 st deltagare för att 
hålla oss till restriktionerna som då var 49 st.

Komfri aktivitet i Rättviks Kommun
Christine Henriks (Furudals skolan Elevresurs, Hälsoombud)

 Christine Henriks

Ulrika Mases Ulrika Mases Camilla Hansson

Marie Bjernulf Marie Bjernulf

 Christine Henriks
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Efter samtal inom styrelsen om att vi ville upp-
märksamma jubilerande medlemsföreningar 
och utskick gjorts så kom vi fram till att det 

givetvis även skulle publiceras som nyheter på K A 
Fs webbsida www.kafinfo.se.

Sagt och gjort, jag samlade informationen och 
påbörjade inloggningen till webbsidan för att lägga 
till nyheten i vårt nyhetsflöde – men stötte snabbt 
på patrull när jag gick in på webbadressen.

“This site has been temporarily disabled, please 
try again later.”

Vad betyder det? Sedan hur länge? Jag provade 
gång på gång, via olika internetläsare och olika di-
gitala plattformar – men samma meddelande dök 
upp varje gång!

“This site has been temporarily disabled, please 
try again later.”

In what way disabled? Vad är orsaken till detta 
meddelande? Jag kontaktade snabbt andra styrel-
semedlemmar för att höra om någon visste mer än 
jag, men vi var alla lika frågande. En efter en bör-
jade andra höra av sig för att upplysa oss om att vår 
webbsida inte längre gick att nå. 

“This site has been temporarily disabled, please 
try again later.”

Timmar passerade men vi kom inte närmare en 
lösning. En tanke dök upp, kunde det ha att göra 
med webbhotellet? Sagt och gjort, kassören tog 
sig an uppdraget att gräva lite i bokföringen och 
EUREKA! Efter dagars dialog kom det fram att webb-
hotellet har skickat fakturor och sms till en styrelse-
medlem som inte längre finns kvar hos K A F!

Då så, då är det bara att betala och så kör vi igång 
sidan igen! Nja, så lätt var det ju inte men efter en 

Webben som försvann
Anna Adolfsson

veckas detektivarbete, mejlkonversationer och rap-
portering av nya kontaktuppgifter så möttes vi till 
slut en morgon av att KAF’s webbsida åter gick att 
nå. Äntligen!

Våra förhoppningar om webbsidan är att den hålls 
aktuell (tillgänglig!) och relevant för alla medlemmar 
så ni snabbt kan nå den information ni söker. 

Du får gärna höra av dig för att berätta hur du 
använder kafinfo.se – så vi kan få en bättre bild av 
hur du nyttjar webbsidan. Hör av dig till kontakt@
kafinfo.se med dina tankar och förbättringsförslag 
om sådana finns. 

Anna Adolfsson, 
Umeå kommuns personalförening Sporren
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Början på slutet av den 10 år 
gamla organisationen var 
hösten 2018 när Umeå kom-

muns kommun-fullmäktige beslu-
tade att decentralisera personal-
funktionen och fördela resurser 
från kommunstyrelsen till nämn-
derna. Sedan dess har kommunens 
verksamheter bedrivit det hälso-
främjande arbetet på individ- och 
gruppnivå inom respek¬tive för-
valtning, något som tidigare sam-
ordnades centralt. Det här fick till 
följd att bland annat kommunens 
satsning på Hälsoinspiratörsutbild-
ning upphörde.

Sedan årsskiftet 2020-2021 har 
Umeå kommuns personalfören-
ing Sporren tagit över ansvaret för 
hälsoverktyget Formgivaren som 
kommunen via enheten arbetsmil-
jö och hälsa tidigare ansvarade för. 
I samförstånd med kommunen i 
samma veva, startade personalför-
eningen 1 februari 2021 Sporrens 
Hälsoguide – en satsning för att 
kunna erbjuda våra medlemmar, 

Hälsoguide i norr
Anna Adolfsson (Umeå kommuns personalförening Sporren)

både tidigare hälsoinspiratörer 
och tillkommande nya medlem-
mar möjlighet till lite extra ’kött 
på benen’ vad gäller att göra häl-
sosamma upptäckter, stimulera 
och uppmuntra hälsofrämjande 
aktiviteter som kollegor.

Sporren erbjuder Hälsoguider-
na information, en plattform för 
dialog och tillgång till Formgivaren 
men vi erbjuder ingen utbildning. 
Via Proformia Hälsa AB som äger 
Formgivaren kan vi förmedla en 
grundutbildning till våra Hälsogui-
der. Utbildningen är idag två halv-
dagar via nätet och kostnaden står 
respektive Hälsoguides chef för. 
Under första kvartalet 2021 var 
det två hälsoguider som gick den 
utbildningen, och Shauna Adams, 
producent på Kultur Umeå kom-
mun kommenterade utbildningen 
- ”Hälsoinspiratörsutbildningen var 
lärorikt över mina förväntningar 
med omfattande kursinnehåll som 
jag kommer att ha nytta av under 
lång tid framöver”.

Vi är tydliga med blivande Häl-
soguider att cheferna alltid är an-
svariga för det övergripande häl-
soarbetet på arbetsplatsen. Från 
personalföreningens sida anser 
vi dock att ett par av kommunens 
mål; att ha hälsofrämjande arbets-
platser och en sjukfrånvaro som 
ligger lägre än genomsnittet för 
Sveriges kommuner samt att vara 
en attraktiv arbetsgivare som kla-
rar kompetensförsörjningen, är 
mål där Sporrens hälsoguider kan 
vara en bidragande faktor.

Sporren förväntar sig att Hälso-
guiderna som genom sitt frivilliga 
intresse för hälsa kan visa sina kol-
legor på hälsosamma upptäckter 
samt stimulera och uppmuntra 
hälsofrämjande aktiviteter som 
kollegor. Hälsoguiderna i sin tur 
kan förvänta sig en dialog med 
personalföreningen om aktiviteter 
och rabattställen. De får tillgång till 
gruppen Hälsoguide i Teams med 
bland annat tipslistor, chatt för 
dialog med andra hälsoguider och 
möjlighet att låna träningsverktyg. 
Hälsoguiderna erhåller informa-
tion, tips och råd om motion, mat 
och ökat välmående via hälsoverk-
tyget Formgivaren som Sporren 
erbjuder gratis till alla anställda i 
kommunen. Hälsoguider välkom-
nas även att efterfråga och erhålla 
give-aways att nyttja som priser i 
lokala hälsotävlingar av olika slag.

Det här upplägget är bara i sin 
linda för såväl personalförening-
en Sporren som våra nyblivna 32 
hälsoguider och vi hoppas tillsam-
mans utveckla något positivt för 
att uppmuntra hälsosamma upp-
täckter för alla våra kollegor!
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Egentligen är den alltid som 
bäst. De kommunala perso-
nalföreningarna är genom 

decennierna grunden till en vital 
och glädjefull arbetsvärld. Sedan 
1960-talet har föreningarna spri-
dit hälsa i form av gemensamma 
friskvårds aktiviteter, allt från ter-
ränglöpning till gymnastik. Gam-
mal som ung har deltagit med en-
ergi, som sprider sig från fritiden 
till arbetsdagen. Personalfören-
ingarna har introducerat och ar-
rangerat genom årtionden härliga 
stunder som ger arbetsglädje och 
känslan av den där gemenskapen 
som alla inom en kommun vill 
värna, vi-känslan, att tillsammans 
är vi bäst.

Allt är möjligt, bara arbetsgivaren bjuder till, man 
får en mångfald av glädje och aktiviteter tillbaka. Ju 
mer man ger, desto mer får man tillbaka. Allt kan 
utmynna i föreläsningar i aktuella teman, hälsoakti-
viteter, gemensamma tävlingar, där alla är vinnare, 
bara man deltar. Föreningarna samarbetar med sta-
dens friskvårdsinstitutioner, friskvårdsersättningen 
fördubblas i värdet med de rabatter som erbjuds. 
Ännu större chans att medlemmarna börjar att träna 
och må bättre.

Föreningarna bildar nätverk, från kust till kust. 
Förmedlar positiva upplevelser, samarbetar med 
föreläsningar, hälsoaktiviteter, företag och resor, allt 
är möjligt.

Ett av de viktigaste kugghjulen för föreningarna 
i Sverige, är Kommunanställdas fritidsförbund KAF, 
sedan 1989. Förbundet som genererar inspiration, 
bollplank och sammanhållning i vårt avlånga land. 
Efterlängtade KAF konferenser ger nya infallsvinklingar 
och stimulans till vardagen och nytänkande. Tillsam-
mans gör vi Kommun Sverige starkare och mer sam-
manhållande. 

KAF:s populära RM i hälsoaktiviteter genom decen-
nierna har utmynnat i nya kontakter och gemenskap, 
en härlig känsla att tillsammans förbättra vi hälsan.

KAF:s hemsida och KAF Nytt tidning är en värdefull 
källa till erbjudanden, hälsa och inspiration. Alla är 
välkomna att delge tankar från sin kommunförening 
och styrelsearbete. Vi gör ju KAF tillsammans in i 
framtiden. 

Vår bästa tid är nu!
Per-Anders Löthman

I pandemitid har allt ställt på sin spets, det digitala 
utbudet har blivit ett begrepp. Nu ser vi framåt mot 
ljusare tider, till möten och gemensamma evenemang, 
där vi utvecklas och samspelet åter kommer tillbaka. 

Sveriges personalföreningar behövs både i mot- och 
medvind. En levande personalpolitik bygger på flera 
kanaler, som utmynnar i en helhet, det goda arbetsli-
vet. Personalföreningarna har en viktig roll till trivsel, 
gemenskap och hälsa framöver i våra kommuner. En-
sam är inte stark, tillsammans kan vi göra arbetslivet 
roligare och mer innehålls rikt. 

 
Per-Anders Löthman
Ordf. KAF/DAKAPO

KAF-Konferens i Umeå 2016
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GOLF 
RM 2021 | Sigtuna GK | 5e-6e augusti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigtuna kommuns Personalklubb firar 50 år 2021 och 
hälsar anställda och förtroendevalda varmt välkomna 
till Sigtuna GK och 2021 års KAF Riksmästerskap i golf 
 
 
Sigtuna GK 
Sigtunabygdens Golfklubb bildades 1961, då som golfklubb nummer 66 i 
Sverige. 18-hålsbanan, som blev spelklar 1971, smälter väl in i den 
natursköna omgivningen. Täta kortklippta fairways, välkrattade bunkrar 
och jämna, snabba greener och välklippta ruffar som försvårar nästa slag 
men gör bollen lätt att hitta - förutsättningarna för en bra score är de bästa! 
 
Vårt träningsområde är generöst tilltaget och bjuder på många möjligheter; 
långa inspel mot greener byggda enbart för detta ändamål, fairwaybunkrar 
att öva längre inspel från, liksom lite djupare dito för precision i närspel mot 
flagg. Självklart har vi övningsgreener, en i övningsområdet och en centralt 
mellan kansli, restaurang och första tee. En komponent i övningsområdet 
är driving range som "sväljer" slag även från den långtslående. 
 
Du hittar oss 3 km utanför Sigtuna stads centrum. Närheten till Arlanda och 
E4 kommer du inte märka av när du väl är ute på banan - det är befriande 
tyst om man bortser från fågellivet och någon enstaka "fore". Många gamla, 
stora ekar och ett rikt fågelliv tillsammans med Garnsvikens vatten som 
glittrar genom välskötta trädridåer, ger banan känsla och karaktär. 
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RM 2021 | Sigtuna GK | 5e-6e augusti 
 

 
 

Riksmästerskapen i golf för kommunanställda 2021 arrangeras på 
Sigtuna GK den 5e-6e augusti. Save the date, länk för anmälan 
kommer i vår. Men passa på att redan nu boka hotell. Här nedan 
följer ett fantastiskt erbjudande från Hotell Kristina. 
 
Önskar ni boende i Sigtuna erbjuder Hotell Kristina, som ligger bara 3 km från 
Sigtuna GK och ett stenkast från centrala Sigtuna stad, rabatterade priser. Boka 
gör ni direkt på hotellets hemsida: www.hotellkristina.se. Pris 550 kr för ett 
enkelrum/natt och 1150 kr för ett dubbelrum/natt. I priset ingår en generös 
frukost, parkering, WiFi och tillgång till kaffe/te i restaurangen. Hotellet 
erbjuder också möjligheten att boka på en middag i den trevliga restaurangen 
med utsikt över Mälaren. Vid vackert väder kan ni också avnjuta den ute på 
gården. Middagen bokas i steg 2. 
  
Gör så här: 
  
1.       Klicka på Rum i gröna rutan Boka direkt en bit ner på startsidan 
2.      Välj datum. Koden gäller för natten 4-5/8 samt 5-6/8 
3.      Skriv in er rabattkod under Jag har en kod: RM Golf Sigtuna 
  
Varmt välkomna önskar Hotell Kristina! 
  
  
Hör av dig om något är oklart. Annars ser vi fram emot att era gäster kommer 
till oss i sommar. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Anna Kaufeldt 
Sälj- & Bokningsansvarig 



KAF-       Nytt

21

*Erbjudandet innefattar ej monteringstjänster av våra produkter och kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden. Erbjudandet gäller om du bokar ett 
kostnadsfritt hembesök via telefon eller webb och anger koden KAF30 senast 31/7 2021. Läs mer på harjedalskok.se

Stor kökskampanj för  
medlemmar i sommar!

Vi designar och tillverkar ett nytt, måttbeställt kök till  
dig på stommarna du redan har. Passa på – i sommar ger 
vi dig som medlem i Kommunanställdas Fritidsförbund 
30% rabatt* på din köksrenovering. Boka ett kostnads- 
fritt hembesök och ange koden KAF30 senast 31/7 2021 

för att ta del av erbjudandet. 

Gå in på harjedalskok.se eller ring oss idag på:

! 010-884 83 75

Sommarkampanj!

30%
rabatt på ditt  

nya kök*
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Actic erbjuder träning för livet oavsett var du befinner dig - på gymmet, utomhus eller digitalt i 

vår app Actic Anywhere.  Hos Actic kan du träna gruppträning, styrketräning, köra ett utomhuspass, 
träna i våra Actic Outdoor Boxar som vi just lanserat på flera platser runt om i landet och självklart 
träna när och var du till med vår app i Actic Anywhere. Våra gym och simhallar finns på över 120 
platser runt om i Sverige. Actic verkar för ett friskare samhälle genom träning! 

Just nu kan du som KAF medlem teckna medlemskap på någon av våra anläggningar med 
20% rabatt på månadsavgiften, samt 50% rabatt på inskrivningsavgiften. 

www.actic.se

Välkommen till Actic!

Kommunanställdas Fritids-
förbund - KAF har glädjen 
att presentera! 
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1989 - 2021
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