2
0
2
0

Nr 2

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

God Jul
&
Gott Nytt År
Önskar
KAF

KAF- Nytt

innehåll

Läs KAF-Nytt på www.kafinfo.se

december 2020
Redaktör och ansvarig
utgivare:
Olle Wegner
tel 08-590 358 07

olle.wegner@telia.com

Layout: LoLa Design & Bild
sergeanten@live.se
KAF:s kansli:
kontakt@kafinfo.se

2

Brygga 1 Ystad , där
Sverige börjar.
Foto: Ann-Charlotte Molin
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Plan för 2021

Golf:
Sigtuna
5-6 augusti

Bowling:
Huddinge kommuns personalförening
8 maj i Vårby.
se info i tidningen på sidan 24

Årets konferens i Borås:
september

KAF-Nytt: juni/juli och december
Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Ordföranden har ordet...
I tider av mörka tongångar behövs de kommunala fritidsföreningarna som allra bäst.
Hälsa, inspiration, gemenskap och att sträva tillsammans mot nya mål i en tid av isolering.
KAF styrelsen önskar alla ett fint år 2021 och väl mött vid KAF konferensen i Borås.
Per-Anders Löthman
Ordförande KAF
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Den lyckliga sommaren 2020

Olle Wegner

D

enna målning är ett verk
av vår käre ordförande i K
A F, Per Anders Löthman.
Han som inte bara är hela Växjös
sång och showman utan också
konstnär med måleri vid sidan om.
Motivet är från Västkusten och tillkom under en semestervistelse
2020 i Lysekil. Tavlan är min utgångspunkt för denna betraktelse
om sommaren 2020. I K A F Nytt på
annan plats utvecklar Per Anders
mer om sitt måleri.
Vad är det jag ser när jag betraktar tavlan? I mitten några promenerande personer på väg ut i
den härliga naturen. I mitten till
vänster, två stora tavlor med an-
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”2020 kommer vi att minnas som ett mycket speciellt år. Om det kommer
man att skriva spaltmeter. Forskare kommer att
utreda dess betydelse för
vår framtid o.s.v. Orsaken
är naturligtvis pandemin
men också klimatförändringarna och ungdomskriminaliteten.”

slag i form av ett landskap med en
sjö och avlägsna gröna skogar. I
tavlans bakgrund, ståtliga gröna
lövträd, lind eller möjligtvis ek. I
förgrunden, en äng på väg att något gulna, vilket tyder på sensommartid. Vädret är halvmulet. Alltså
svensk sommar på västkusten.
Jag har fastnat vid de två eller
tre personer som är på väg ut i naturen. De symboliserar det som
jag minns av sommaren 2020. Alla
som i år stannat hemma i Sverige
för att fira semester här och som
då upptäckte hur fint vi har det.
Man har mer än vanligt detta år
talat om glädjen och behovet av
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I över femton år har Gudrun och jag ägt ett fritidshus i i Säfsen i Bergslagens finnmarker. Vi bor efter
bygatan upp mot Säfsnäs kyrka och är granne med
semesteranläggningen Säfsen Resort med 220 semesterstugor. Sommartid erbjuder anläggningen cykel-

de gula gyllene hjortronen och fann att det lyste gult
på de vanliga ställena och jag fyllde hinken efter
hundra och åter hundra ryggböjningar. Det är något
visst med bär-och svampplockning. I år var det lite
av svamp men desto mer av de blå nyttiga bären, de
röda söta skogshallonen och förstås de mörkt röda
lingonen med sin speciella smak. När det var dags för
att plocka de senare var september redan här. Soligt,
hög luft och det var svettigt på de branta fallen upp
mot Österhöjden. Men vad gjorde det, att det var lite
ansträngande, när man senare kan få njuta av Gudruns härliga lingonsylt.

Lyckliga barn på sommarsemester i Säfsen.

Säfsenvinter.

och vandringsleder, kanot och båtuthyrning, insjöbad,
ädelfiske och jakt. Vintertid finns här slalombackar
med 6 liftar och 19 nedfarter samt 110 km längdspår.

2020 kommer vi att minnas som ett mycket speciellt
år. Om det kommer man att skriva spaltmeter. Forskare kommer att utreda dess betydelse för vår framtid
o.s.v. Orsaken är naturligtvis pandemin men också klimatförändringarna och ungdomskriminaliteten. Det är
förstås inget som kan tillskrivas som positivt. Att tala
om en ”lycklig sommar” kan därför låta magstarkt.
Men för de barn som haft turen att få följa med på en
semester i Sverige 2020, så har deras sommarvecka
varit en lycklig tid. Också för föräldrarna. Och för
pensionärerna, de äldre och de äldre äldre. De har
fått uppleva vad fint vi har det i vårt land med våra
skogar, berg, hav och sjöar.

att vistas och vandra i naturen, i våra skogar. Man har
pekat på dess helande effekt. Det används bl. a. som
sorgeterapi, illustrerat bland annat i Claes Elfsbergs
TV dokumentär ”Sorgen och jag”.
Personerna på tavlan är alltså på väg ut på en helande vandring. Ja så är det!

Säfsen har länge varit ett populärt turistmål för
danskar och holländare. Men 2020 lyste de med sin
frånvaro av kända skäl. Man befarade att stugorna
skulle stå tomma. Men icke! Så gott som fullbelagt
hela sommaren med svenska barnfamiljer, sportande
ungdomar och pensionärer. Pigga och glada barn (se
bara på fotot nedan) har susat runt på sina cyklar.
Jag såg pojkar i 10-årsåldern och deras pappor på
mountainbike i branta backar efter cykellederna. Tioåringarna först i spåren. Visade vad duktiga de var. Jag
såg också tuffa och stolta tvååriga tjejer på cyklar utan
kedjor tillsammans med sina mammor. Ingen gråt och
gnäll nu när man för en gång skull fått rå om sin förälder utan konkurrens av swimmingpooler och barer.
På Säfssjön sågs en armada av kanoter och båtar.
Många på väg till äventyrsön ”Gusserholmen”, en gång
på artonhundratalet iordningsställd med alphydda för
brukspatron och hans gäster för dåtidens sommarnöjen och punchaftnar.

Det är det som är paradoxen!
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Olle

Men inte minst mötte jag glatt hejande pensionärer
med ryggsäck och formriktiga kängor på väg ut på
vildmarksvandring.
Själv vandrade jag på myrarna vid Niskulamm och
kände doften av kryddiga kärrväxter. Där sökte jag
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Fotona godkända för publicering av Säfsen Resort.
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Golfdramatik på Viksjö GK!
Per-Anders Löthman

R

esan börjar långt borta,
men något roligt väntar.
Årets stora golftillblivelse,
KAF RM i golf i Järfälla och Viksjö
Golfklubb 6-7 augusti 2020. Kommungolfare är välkomna att lira
tillsammans och vi trotsade årets
stora plågoande, coronaviruset
och färdades till Stockholm.
Första gången KAF RM golf eller som någon hade skrivit SM i
kommungolf spelades, så var man
i Timrå år 1991. tiden försvinner
fort när allt är roligt. Då var man
närmare 300 deltagare och nu är
vi 35, tiderna förändras och förutsättningarna. Vad är det som gör
att färre spelar i KAF:s RM golf?
kostnad, ledighet, avstånd, pandemin mm, många faktorer spelar
in, men KAF RM golf kommer alltid
igen.
Spänningen är alltid närvarande
när man ska slå ut sitt första slag
i tävlingen, i år med kanonstart
med härligt solsken, värme och en
riktigt trevlig golfbana. Här som vår

världsstjärna Annika Sörenstam
började att spela golf, en ära att
lira på samma bana. Vi kommungolfare kämpade på med många
varierande slag runt den lätt kuperade banan.
Efter de första 18 hålen väntade
på aftonen bankett på klubben.
Mycket god mat från grillen, gjorde
att vi alla kände oss nöjda med dagens spel. Härligt golfsnack och
goa kommentarer, golf när det är
som bäst, ”du skulle se, var nära
jag var om inte…”. Allt är möjligt i
vårt spel, scratch kommer med tiden. Kvällens stora överraskning till
desserten blev den skicklige trubaduren Dag Palm, som bjöd på en
härlig underhållning och kavalkad
med Taube, Adolphson melodier
och egna personliga sånger med
texter från bl. a tunnelbanan! Mitt
i allt de goa började man att längta
till morgondagens spel, nu skulle
golfen avgöras.
Avslutningsdag, kanonfint vä-

der och bra golf. I A-klassen herrar
är det otroligt jämnt, där Markku
Kivistö från Sigtuna går in som
vinnare. B-klassen herrar domineras av den glade Peter Liffner
från Järfälla, som leder stort från
start till mål. I damklassen är spänningen stor och till sist vinner Bodil
Grahn från Ljusdal. Ett stort grattis
till vinnarna och alla som kom och
gjorde RM (SM) i kommungolf till
en succé i Järfälla 2020. Tävlingen
där alla som är med är en vinnare!
Ett stort tack till Järfälla kommuns IF och Roland Krywult för ett
fantastiskt arrangemang med den
fina välkomstpåsen, med bok över
det vackra Järfälla kommun. Allt
som ska planeras och följas upp,
det tar tid och mycket hjärta att ro
hem KAF RM i golf. Nu ser vi fram
emot RM i golf 2021 i Sigtuna och
Upplands bästa golfbana 2019!
Svinga lugnt och på återseende
Per-Anders Löthman
Ordförande KAF

KORPEN Challenge 2020
14 oktober – 25 november
Lars Carlsson
KAF:s medlemsföreningar har verkligen hörsammat Korpen
Challenge, vilket också kommer att resultera i att KAF, kommer
få en provision på ca 20 000 kr. Det är verkligen en välkommen
slant till KAF:s kassa.
Så fantastiskt roligt. Ett stort tack till KORPEN och till Anna
Sundström speciellt.

6

KAF- Nytt

Ljus i mörkret – Hälsoutmaningen
Challengize 2020
Per-Anders Löthman

sedan lades upp tävlingens hemsida, dubbel glädje och hjärtlig ton.
Lagen bestod av 5-11 deltagare
och priset var 275 kr exkl. moms
per deltagare, här kan man använda sin friskvårdsersättning från
arbetsgivaren. Drygt 250 deltagare
kom från KAF!
182 lag deltog och segrare blev
till slut Kungsholmens TK. Grattis
till alla som var med i den goda
lagandan och hälsans tecken. Alla
vägar till gemensamma aktiviteter
är bra och Challengize hoppas vi
snart kommer tillbaka igen till vårkanten i Korpens regi. För tillsammans blir vi ju alltid starkare och
hälsosammare!

M

itt i all corona kom ljuset till den goda hälsan
och gemenskapen med
Korpen. Under en period från 14
oktober till 25 november kom Sverige i rörelse. Challengize, en härlig hälsoutmaning under 6 veckor
där all form av aktivitet räknas och
laginsatsen är avgörande. Cykling,
yoga, städning, promenad med
hund eller katt till träning på institutioner, allt var möjligt i friskvårdsväg. Tillsammans blev det en
hel del varv runt jordklotet!
Ett speciellt räkningssystem kal�lat Challenge Points-system belönar dig för den du är och det du
gjort, alla kan vara med på sin nivå,
alla är en vinnare som deltar. Challengize sätter fokus på nyttig vardagsmotion, teambuildning och att
bygga upp en frisk arbetsplats och
hälsokultur in i framtiden. Allt för
att minska stillasittandet och se till
att vi håller oss aktiva även om ar-
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betsdagen ser lite annorlunda ut.
Detta tog bland annat Älvdalens
kommun fasta på och anmälde 34
lag, med runt 240 medarbetare,
med roliga namn som Älvdalens
Babes och den lilla grisen och Älvdalens Superstjärnor, lagen slutade
på tredje respektive femte plats
till slut.
De har sett att denna typ av
tävling verkligen hjälpt kollegor
på många sätt, bland annat ger
det en teamkänsla och ett sätt att
”umgås” och ha roligt tillsammans
även under tider som dessa. Förutom att medarbetarna började
röra mer på sig igen, ökade de lagkänslan och hittade andra former
att umgås på även i Coronatider.
Många lag hade roliga lagnamn
och uppmuntrande kommentarer
till varandra på lagets hemsida,
allt för att förhöja stämningen och
lagandan. Andra lagmedlemmar
tog kort under sina aktiviteter, som

En av deltagarna från Växjö
kommun
Per-Anders Löthman
Vi é på G (Dakapo)

Korpen Challenge
2020 är i mål!
Mellan den 14 oktober och den 26
november arrangerade Korpen tillsammans med Challengize den digitala motionsutmaningen Korpen
Challenge. Lagutmaningen vände
sig till alla arbetsplatser i Sverige
och blev en stor succé!
I år deltog rekordmånga lag och
jisses vad det har motionerats. På
sex veckor har deltagarna tagit
sig 5,5 varv runt jorden, bestigit
Mount Everest 25 048 gånger, motionerat i över 79 000 timmar och
besparat jordklotet 6,3 ton koldioxidutsläpp.
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Sporren-Karin tackar för sig!
Anna Adolfsson

Å

ret efter att Stig Lundberg,
dåvarande intendent på
Umeå kommuns fritisförvaltning bjudit in kommunanställda från hela Sverige till Umeå för
för Riksmästerskap i skidåkning
(1990) bjöd han in den nyutbildade arbetsterapeuten Karin Öberg,
som börjat som friskvårdare/utbildare på Fastighetskontoret, att
vara med i kommunens fritidskommitté. Stig och Karin hade
ett gemensamt intresse av hästar
och spenderat många timmar på
Stallet, gamla K4 som idag är en
del av stadshusområdet i Umeå,
men ingen av dem visste då att de
skulle komma att arbeta tillsammans inom Umeå kommun. 1991
initierade Stig hennes engagemang
i Umeå kommuns personalförening vilket kom att hålla i sig under
större delen av hennes tid som
anställd i Umeå kommun.
Stig var också den som på ett
naturligt sätt introducerade Karin
till KAF genom att bjuda med henne till KAF-konferense, då han som
invald i KAFs styrelse alltid deltog i
dessa. På den tiden var det väldigt
stora arrangemang där föreningar
och klubbar från såväl kommun
som landsting deltog. Känslan från
dessa tidiga konferenser var att
det var mycket utvecklande med
många stora namn som höll föreläsningar. Enligt Karin blev hon
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Sporren-Karin tackar
för sig – och önskar
KAF och kommunernas personalföreningar en god hälsa
och framtid!
alltid superinspirerad och fick del
av ett fantastiskt utbyte med alla
dessa föreningar, människor och
kommuner runt om i landet.
Snabbt kände Karin att arbetet i
personalföreningen låg väl i hand
med hennes yrkesroll och för att
jobba hälsofrämjande tänker hon
att arbetsgivaren och personalföreningen behöver varandra ömsesidigt för ett framgångsrikt koncept.
Arbetsgivaren gör det som är under sitt ansvar och föreningen har
möjlighet att ”ta ut svängarna” lite
mer och göra saker som arbetsgivaren inte kan eller ska göra. Det
sätt de har arbetat med Sporren
har varit framgångsrikt för Umeå
kommun och det har blivit mer
proportionellt kring föreningen
och mer mänskligt kring arbetsgivaren. Karin har agerat ambassadör för att förankra och driva
föreningens roll hos arbetsgivaren
och att infoga arbetsgivarens mål i
föreningens arbete – att se kopplingarna och den gemensamma
vinningen!
Karins tjänst innefattade bland
annat framtagande av strategiska

styrdokument inom hälso- & arbetsmiljöområdet. Hon såg att hon
i sin roll kunde sammanfoga arbetsgivaren och föreningens möjligheter på ett tryggt & bra sätt.
Kontentan av kommunens första
gemensamma friskvårdspolicy var
ju bland annat att man skapade
den första hälsoutvecklarfunktionen för att säkra ett fortsatt arbete
med friskvård, hälsofrämjande och
personalföreningens roll i detta.
I samma veva säkrades också en
administrativ deltidstjänst i Sporren. Karin placerades i rollen som
hälsoutvecklare och medverkade
även till att hälsoutvecklaren ingick
som ”kompetensbärare” i personalföreningens styrelse. Detta ingick i det strategiska arbetet för
att säkra arbetsgivarens fortsatta
hälsofrämjande arbete, där samverkan med personalföreningen
Sporren blev en självklar del.
Sporren har fortsatt att utvecklas på ett medvetet strategiskt sätt
och det har gett gehör i KAF och
via det ledde kanske hennes roll
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som ordförande i Sporren till KAFstyrelsen (tror hon själv). Under 10
års tid byggde Karin som drivande
hälsoutvecklare upp ”Hälsonätverket” bestående av hälsoombud för
varje förvaltning – och där även
Sporrens administratör/anställde
hade en självklar roll. Karin fick
också i uppdrag att ta fram en
hälsoinspiratörsutbildning inom
Umeå kommun. Det blev en bra
och tydlig organisation som med
helhetssyn kunde arbeta hälsofrämjande för hela organisationen.
Rollerna var klara, styrningen var
strukturerad och mandaten kom
från ledningen. Det blev också ett
bra och uppskattat stöd för cheferna.
När det gäller framtiden för personalföreningarna i landets kommuner, poängterar Karin vikten av
att vara noga med att tydliggöra
roller och ansvar för att bygga upp
ett långsiktigt hållbart förhållande
mellan arbetsgivare och personalförening. Att skapa förtroende i
organisationen och känna tillit är
en bra grund att bygga på. Kommunikation och relation är som
alltid A och O. Meningen med all
den här verksamheten är ju att arbeta för att människor ska må bra,
trivas och utvecklas. Det gällde då,
det gäller nu och det kommer att
gälla framåt, som Karin ser det,
och är själva meningen med Sporren i Umeå kommun, med KAF och
med arbetsgivarens hälsoarbete.
Följden blir ju att människor vill
engagera sig och göra ett bra jobb!
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Vad Karin har uppskattat mest
med tiden i KAF är alla fantastiska,
härliga, engagerade, positiva och
utvecklingsinriktade människor
hon fått träffa. Alla fina städer och
kommuner som hon fått besöka
och ta del av – det har både givit
perspektiv och varit en riktigt givande Sverigeresa. Detta tillsammans med bestående nätverk som
skapats stärker ens KASAM (”känsla av sammanhang”). Det har också stärkt banden inom Sporrens
styrelse, när man haft möjlighet
att resa och uppleva detta tillsammans, i form av stärkta relationer
och ökat engagemang i det egna
vardagsarbetet. KAFs verksamhet
har alltså varit en jättebra ”boost”
för den egna föreningens arbete –
och så mycket glädje!

En av höjdpunkterna av KAFerfarenheter var förstås då Karin
som Sporren-ordförande kände att
de var redo att söka utmärkelsen
Årets förening... och vann den!!!
Detta var 2015 och vi korades under festliga av & högtidliga former
vid Årets konferens under Gästabud på Nyköpingshus i Nyköping.
Det var efter denna seger som hon
också blev invald/tillfrågad om en
plats i KAF’s styrelse. Året därefter
fick Sporren själva äran att anordna den nationella konferensen. Då
sattes den egna styrelsen/föreningen/kommunen på prov... men
höll absolut måttet! Vi hade bara
roligt medan vi planerade och jobbade som tusan, säger Karin.
Karin säger att hon kommer
sakna alla trevliga och engagerade
samtal, styrelsemöten och planeringsdagar. Att få grotta ner sig i

planer för personalföreningarnas
framtid har varit så givande. Hon
vill värna om de fysiska möten som
styrelsen arbetar med för det är så
viktigt (kom ihåg det när Coronapandemin hamnar i ett annat läge)
Hon vill också skicka med vikten av
att anpassa arbetet till dagens tider - men ändå behålla kärnan och
tro på det man gör. Kämpa på och
kör hårt! Det krävs nog att KAFstyrelsen går i bräschen & visar sitt
engagemang med tydliga visioner
för framtiden för att kunna vara en
viktig & bra förebild för landets alla
föreningar i det hälsofrämjande
arbetet i kommunerna.
Den sista juni i år slutade Karin
sin anställning efter 36 år i Umeå
kommun.
Hon hälsar att KAF för alltid
finns kvar i hjärtat - & att hon gärna kommer och ”hälsar på”! Hon
laddar nu för nästa steg i yrkeslivet
genom att fylla på med bra och
rolig kompetensutveckling (som
tex coachutbildning och samtliga
påbyggnadskurser inom mindfulness) parallellt med renovering av
det gamla radhuset, tid med sin
åldrande mamma och resten av
familjen – däribland ögonstenen
Konrad (drygt 3-åriga welsh springer spanieln).
Anna Adolfsson
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Nytändningar sökes
Anna Adolfsson

D

et här året har för alla föreningar, fritidsklubbar med flera kännetecknats av utveckling
och snabba förändringar. Just utveckling och
förändring är något som vi alla är vana vid och anpassar oss till hela tiden, men normalt sett lite långsammare än detta år. Det kan vara förändringar i synen
på hälsa och vad som är hälsosamma aktiviteter.
Förändringar i kommunernas förutsättningar för och
inställning till bidrag och samarbetsvilja med respektive personalförening. Förändrade friskvårdsbidrag.
Omvälvande förändringar i världen med pandemier
och nya restriktioner överallt på jorden.
Nya förutsättningar till trots fortsätter vi finna vägar
för idrottsutövande men många sker nu under nya
premisser. Att köpa ett träningskort men på grund av
olika anledningar inte ta sig till träningsanläggningen
hör vi talas om någon gång då och då. Vågar vi tro att
Hemmagympa på SVT med (kommunanställda) Sofia
Åhman äntligen har lyft in träningen i vardagen hos
många människor som tidigare inte alls tränat? Att
hon har gjort träning lite mer lättillgängligt?
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På en av Sporrens höstaktiviteter - Måla på siden
- uttryckte en av deltagarna hur mycket hen uppskattade att Sporren anordnade så många prova-påaktiviteter. Det var ett tillfälle under ett par timmar
för att prova på något nytt. Tillräckligt med tid för att
hinna bilda sig en uppfattning om vad det handlar
om och kort nog för att ta sig tid utan att det kostade
allt för mycket. Ett sätt att ta reda på om det är något
som man kan tänkas fortsätta med. Kortare prova-

på tillfällen har hos oss blivit mer populära för både
kreativitetskurser och träning av olika slag.
Sporren har i utvärderingar fått flera önskemål om
korta kurser under färre tillfällen som istället erbjuds
fler gånger under året. -Oftast lättare att kunna gå på
alla 4 tillfällena om det är en kortare kurs, säger en
medlem. -Jag gillar verkligen svamp-utflykterna men
även att få prova på lite nya grejer utan att skriva upp
sig på en hel termin, säger en annan. -Tycker det är
jättebra spännvidd idag med blandade aktiviteter från
kultur, sport, friluftsliv, kunskap, pyssel mm. Jag är
jättenöjd! står det att läsa i ytterligare en kommentar.
Att erbjuda medlemmarna en variation av hälsosamma upptäckter som går att göra själv eller tillsammans ger vinster för alla. Om vi kan hjälpa någon att finna ett nytt intresse så kan det leda till så
mycket mer. Under 2019 kunde Sporren, genom
utvärderingar av Sporrens aktiviteter under året, se
att andelen första-gången-deltagare i våra aktiviteter
sammanlagt utgjorde 30% av alla deltagare vilket vi
arbetar för att öka med tiden. Genom att förespråka
hälsosamma upptäckter utan krav på prestation eller
att det kostar mycket pengar hoppas vi locka fram
fler förstagångsdeltagare. Kanske vi kan locka dem till
nya sammanhang där man finner nya kollegor/vänner med liknande intressen? Kanske finner de en ny
träningsform eller en ny hobby eller tidigare okända
tekniker för att leva sitt bästa liv?
I år har vi nog alla arbetat hårt med att stimulera
och skapa förutsättningar för medlemmarna att delta
i hälsofrämjande aktiviteter trots nya förutsättningar.
Sporren har till exempel minskat antalet deltagare i
respektive aktivitet, erbjudit digitala föreläsningar,
skidkurs och löparkurser utomhus, yogakurser med
fritt val om deltagande i lokal eller digitalt, svamputflykt i skogen, stadsvandringar och vandring längs
älven i flottningens fotspår. Även hantverkskurser på
4 timmar som nämnts tidigare.
Det vi kan se är att de aktiviteter som lockar flest
nya medlemmar är utomhusaktiviteter och hantverkstillfällen.
(Se fler tips från landets personalföreningar på Corona-anpassade aktiviteter i artikeln av Lars Carlsson)

KAF- Nytt
Över hela vårt land har många lyckats fortsätta att
stimulera och skapa förutsättningar för medarbetare
i våra kommuner att ta del av hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteter som omfattar såväl kropp och själ
som kultur. Kanske är det extra viktigt i dessa tider av
pandemi och social distans? Vi kan alla behöva ladda
våra egna och andra medmänniskors kemiska substanser för att må lite bättre. Dessa fyra substanser kan du
själv bättra på genom dina handlingar:

•
•

•
•

Dopamin, som belöning genom att till exempel
avsluta ett uppdrag, ta hand om dig själv, äta
mat och fira små vinster
Oxytocin, som kärlek genom att till exempel
leka med en hund, lyssna till musik, göra något trevligt för någon annan eller ge någon en
komplimang
Seratonin, som humörstabiliserare genom att
till exempel meditera, springa, vara i solljus,
naturpromenader, simning och cykling
Endorfin, som smärtlindrare genom att till exempel skratta, titta på något roligt, äta mörk
choklad och träna

Anna Adolfsson,
Umeå kommuns personalförening Sporren

Aktiviteter i Coronatider
Lars Carlsson

I

dessa tider av elände, är det extra viktigt att ni
personalföreningar finns till för era medlemmar.
Era arbetsgivare ska vara glada och jag hoppas
dom visar sin uppskattning. Vi behöver alla något
positivt att tänka på, hur litet det än må vara, så är
det viktigt att vi ser dessa små postiva saker som trots
allt händer omkring oss. Jag skickade en fråga till er
alla om vad ni gör i era föreningar, nu när vi inte kan
träffas som vi gjorde förr. Det låter som det var länge
sedan och visst, nu är det snart ett år sedan vi drabbades av Corona.
Jag har fått många svar och som ni ser är det mängder av aktiviteter runt om i Sverige. Hoppas att ni
fortsätter att skicka in små notiser till mig, gärna en
bild också om ni har möjlighet.
Skicka e-post till: kontakt@kafinfo.se

På Tjörn har vi under våren deltagit i kommunkampen.
Nu på hösten har vi haft en 10 veckor quiz där man
varje vecka får ett quiz att svara på, man går 2 km
och var 200 m kommer en fråga. Fina priser vinner
man sen individuellt eller som lag varje vecka. Vi har
även haft utmaningar. Oktober hade vi bröstcancerutmaningen, November har vi mustaschkampen och
i december vem som är snällast.
Med vänlig hälsning
Lena Töppner Nilsson

Vi gick med i Korpen challengize och har 34 deltagande lag med runt 240 medarbetare. Superkul utmaning
och mycket uppskattad här.
Med vänliga hälsningar
Maria Lindqvist
Personalchef
Älvdalens kommun
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Vi i Växjö är också med i Challengize, mycket motiverat
utmaning.
Ni i Älvdalen är ju jättebra, roliga namn på lagen,
många är med, toppenbra!!!
Mvh
Per-Anders Löthman
Ordförande KAF/Dakapo

•
•
•

•
Vi kör följande tävlingar under oktober/november.
Tävling ”Komaniaden”.
Tävlingen går ut på att man gå, springa eller cykla.
Varje minut ger poäng och man kan få högst 60 poäng
per dag.
Fototävling med tema ”Covid-19 avstånd”
Mer om regler finns att läsa på www.koman.se under
nyhetsbrev november.
Mvh
Leif Andersson
KomAn Varberg

Även vi i Härryda satsar vi digitalt med Yoga via Teams
för att möta andravågen. Drar igång 1 dec, blir spännande att se hur det funkar.
Mvh Henrik
Administratör HKIF
Här kommer en liten rapportering från Aktivt Liv i
Kalmar.
Som många andra har även vi fått ställa in flera av
våra planerade aktiviteter under 2020. Vi har istället
försökt fokusera på Corona-anpassade aktiviteter
som varit möjliga att genomföra utomhus eller digitalt. Glädjande nog har det varit stort intresse för
aktiviteterna och vi har fått erbjuda flera tillfällen av
en del aktiviteter.
Sedan pandemin bröt ut i våras har vi genomfört följande aktiviteter:
•
•
•
•
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Naturvandring med växt- och fågelkunnig guide.
Familjedag med fiske och grillning på abonnerad
fiskodling.
Webbföreläsning med kommunens fritidsutvecklare där temat var utflyktsmål i Kalmars natur och
kulturlandskap.
Stand up paddle board med instruktör.

•
•
•
•

Webbföreläsning med dietist Stina Algulin
(StinasMat) där temat var inspiration till en hälsosam kosthållning.
Prova på Qigong.
Kommunmästerskap i golf. Vi var tveksamma till
att arrangera vårt lokala kommunmästerskap
pga. pandemin men efter stor efterfrågan från
våra golfintresserade anställda arrangerade vi en
försenad tävling i september.
Svamputflykt tillsammans med en svampguide
som delade med sig av tips och kunskap.
Prova på att cykla mountainbike på Öland tillsammans med instruktör från Studiefrämjandet.
5 veckors löparkurs för nybörjare.
Kurs i Yoga Nidra.
Prova på Mindfulness i naturen, höstpromenad
tillsammans med en Mindfulnessinstruktör.

Hoppas att du kan få lite användning av vad vi sysslat
med under pandemin.
Ha en fin dag och tack för det fina arbetet som ni gör
med KAF!
Med vänliga hälsningar/ Aktivt Liv Kalmar kommun
Emelie Sundlöv
Hälsoutvecklare
Telefon: 0480-45 06 55
emelie.sundlov@kalmar.se
Corona-anpassade aktiviteter
Precis som många andra verksamheter har personalföreningen fått justera vilken typ av aktivitet som
kan erbjudas för tillfället. Vår ambition är alltid att
uppmuntra till en friskare vardag och fritid. Hur det
ser ut skiljer sig självklart från person till person, men
våra aktiviteter under våren och sommaren har bland
annat varit flera digitala tävlingar.
I april kunde du tipsa och inspirera andra om friskvårdsaktiviteter utomhus. Totalt 33 olika tips med text
och foton tapetserade vår Facebook-grupp. Superhärligt! Promenader på Sörmlandsleden och olika typer
trädgårdsarbete verkar vara de mest populära friskvårdsaktiviteterna i dessa tider. Ta gärna del av de 33
olika tipsen som ligger kvar i vår Facebook-grupp - och
känn dig inspirerad till härlig friskvård! Flera vinnare
utsågs och vinsterna var bland annat presentkort på
NK-villan, presentkort på Nyköping Brewry och nya
snygga ryggsäckar med Kom mé´s logo.
Under perioden 21 maj till 7 juni kunde du gå, spring,
simma eller cykla en mil och vinna priser, vi kallade
aktiviteten ”Coronamilen”. Din aktivitet skulle även
denna gång läggas upp i Facebook-gruppen så att andra kunde inspireras. 43 olika aktiviteter registrerades
och 15 vinnare drogs. Bland vinsterna fanns present-
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kort Stadium 500:-, presentkort Moqvist 300:- och
presentkort Gripsholmsparkens blommor 300:- samt
ryggsäckar och handdukar.
Under sommaren hade vi vår populära ”100 dagar av
kul”-utmaning, där du skulle genomföra fem (5) aktiviteter från de 100 som var listade i broschyren med
samma namn som Turistbyrån gav ut. Totalt var det 32
personer som deltog i utmaningen. Topp 5 vinsterna
var ett presentkort på 350 kr från Nysam. Av alla som
deltog hade vi en (1) person som genomförde aktivitet
96 – gifta sig i Rådhuset. Stort grattis till brudparet
som fick ett presentkort till en restaurang i Nyköping!
Den 25 oktober genomfördes en tipspromenad vid
Ekensberg rekreationsområde. Kom me´ bjöd på
sittunderlag, smörgås och festis i ett halloweeninspirerat höstlandskap. Ett trettiotal personer deltog och
vinnaren med 15 poäng var Gina Eriksson på Tekniska
divisionen. Bland vinsterna fanns handdukar och ryggsäckar och alla barn som genomförde den speciella
bingopromenaden fick en godispåse.

Ja, nu börjar det bli tråkigt men vi har fått till lite aktiviteter som är bra i dessa tider.
• Vandring på 2 av våra vandringsleder som finns
här och alla skulle fota och skicka in vilken led de
varit på, lottade ut presentkort
• Konstrunda – under 5 veckor (både i våras och nu i
höst) Leta upp 3 konstverk/vecka och fota med en
selfie på sig själv, de med flest konstverk vann pris
• Digital föreläsning
• Digitalt tränings- & kostprogram 8 v i våras och nu
i höst mellan 24/8 – 13/12
• Miljö- & hälsoutmaning nu i december där medlemmarna ska samla poäng genom att göra miljövänliga val i vardagen (ex sopsortera), vardagsmotion, högintensiv träning bl a
• Adventskalender med en aktivitet/dag
• Hoppas vi kan få lite feedback från andra föreningar vad de gör också för nu behöver vi tips.
Med vänlig hälsning
Tina Mellqvist
Föreningskonsulent EKAF

Hej i Sundsvall ordnar vi utflykter utomhus:
Samlas vid en parkering där vi går en sträcka och har
ett mål där vi kan fika/grilla.
Mvh/ Sundsvall
Qigong via teams i Katrineholm
Catarina Axén
Administratör
Det är vår styrelsemedlem Anci som är med på bilden.

Vi i Sigtuna kommuns Personalklubben anordnar
bland annat träning digitalt via Teams så alla kan
träna på varsitt håll men ändå tillsammans. Även
vårt Stickcafé sker digitalt. Ni kan läsa lite mer om
det på vår facebooksida https://www.facebook.com/
groups/347346801995580
Vänliga hälsningar
Josefin Redtzer
Mark- och exploateringsingenjör
Stadsbyggnadskontoret
08-591 261 07
www.sigtuna.se

13

Hej i Sundsvall ordnar vi utflykter utomhus:
Samlas vid en parkering där vi går en sträcka och har
ett mål där vi kan fika/grilla.
Mvh/ Sundsvall

Tack för alla bidragen ni skickat in. Fortsätt att
skicka in texte och bild till e-post: sergeanten@live.se
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Möt Älvdalen Babes och Den Modiga Lilla Grisen
Möt Älvdalen Babes och Den Modiga Grisen.
Älvdalens kommun i Dalarna har tagit Korpen Challenge på fullaste allvar. Över
30 lag deltar under de kommunanställdas företagsförening som ingår i en av
Korpens nationella organisation.
-Vi fick tips om Korpen Challenge och tänkte att vi gärna ville göra nåt peppigt
och roligt, berättar Sara Johansen som är personalstrateg på Älvdalens
kommuns HR-avdelning. Nästan hälften av kommunens cirka 550 anställda
nappade på motionsutmaningen.
Frågan gick ut till kommunens personal och vips hade över 30 lag anmält sig,
alla med mer eller mindre kreativa lagnamn. Sara Johansen, Joanna Karlsson,
Carina Pettersson, Malin Olsson, Malin Hansson, Lotta Andersson och Daniel
Estenberg från HR, ekonomi och kommunikation valde ett av de mest kreativa:
Älvdalen Babes och Den Modiga Lilla Grisen!
-Haha. Vi la lite tid på att googla och plötsligt hade vi det självklara namnet,
förklarar Sara. Men vem som är den modiga lilla grisen är helt fritt för tolkning…
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Ett vitt papper!
Per-Anders Löthman

L

ivet är fantastiskt, tänk att
bara få vara med! Ta in årstider, tiden som går, erfarenheter, nyfikenhet och se vad
som döljer sig i ljuset och skuggan.
Barnet inom dig försvinner, behåll
det, livsglädje och se möjligheten
bortom horisonten. Låt fantasin
flöda, allt är möjligt bara man kastar sig ut och släpper loss ingrodda
tankar och igenvuxna stigar.
Kultur för många är allt mellan
himmel och jord, det viktigaste är
att man tar till sig den, live! Många
är med och upplever den, andra
verkar och utvecklar sin egen
konstform. För min egen del har
musiken, skriften och målandet
blivit mitt språk att kommunicera,
där det ena tar slut, tar det andra
vid, allkonst.
Målandet kom sent i livet, vid
25 års åldern. Teckna natur- och
marina motiv med färgpennor, var
roligt. Det fanns något bakom i
dragen, blandningen av pennornas
färger som attraherade mitt sinne
att söka vidare.
Målarkurs på 1980-talet i Göteborg, tysk stursk lärare, som lär
oss att se bortom motivet och mellanrummen, våga. Kroki målning,
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se det som man inte brukar se.
Mycket utvecklande i den sökande
målningen, bortom motivet.
Under alla mina år från 2000-talet och framåt i Personalklubben
Dakapo, har jag genomfört kulturoch konstresor för våra medlemmar. Vi har varit och upplevt alla
typer av konstformer på Louisiana
i Danmark, konstmuseum i Malmö
och Göteborg, Ljungbergsmuseet
i Ljungby och de fantastiska surrealisterna hos Halmstadgruppens
museum utanför Halmstad. Allt
man tar till sig av Picassos gränsöverskridande djärvhet, kubism och
barnets blick som aldrig försvinner.
Monets impressionistiska naturlandskap, Cézannes och van Goghs
färgstarka ekvilibristiska konst och
bildspel för ögat. Allt och mycket
till blir intryck till ens egen verktygslåda och inspirationskälla.
Ny målarkurs i Växjö 2010,
struktur, teknik och inspirerande
kurskamrater. Våga kasta sig ut i
färgerna, tro på det man gör, var
inte blyg. Blanda och ge, inget är
givet. Expressionism. I vardagen
finns hela tiden intryck och design,
bara man vågar att stanna upp och
se det.

Jag använder ofta ett motiv, antingen ett foto som jag tagit, eller
att jag ser något från mitt fönster.
Skissar upp motivet, beroende på
hur stor tavlan är. Idag målar jag
helst med akvarell och min favorit,
akrylmålning. En färg som snabbt
torkar och som lätt går att måla
över i lager på lager, tacksamt och
färgstarkt.
Efter skisserna, går jag på med
ljusa lager, bygger på motiv för motiv, blir förundrad över att ju mer
fantasin och färgerna skenar iväg
i penseldragen, desto mer figurer
tonar fram, bygg in en hemlighet
i tavlan! Naivistisk. Se ljuset och
mörkret, livets skiftningar, våga.
Vad kan man förlora, då kan man
måla över, var positiv, allt är möjligt. Sätt på musik, låt melodin och
rytmen påverka dig, att måla är
som att dansa och musicera in livet, humor. Färger går ihop, himlar
möter landskap, träd blir människor i rörelse, blommor blir barn
och älvor, ingenting är sig likt, bara
man vågar se bortom målningen.
Så vänta inte på inspiration, utan
måla på. Att hitta sin egen stil tar
tid, ett helt liv!
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I huvudet på en kommungolfare eller
scratch kommer med tiden!
Per-Anders Löthman

T

änk om jag inte hade varit ute den där regniga
höstdagen 1974 på Delsjö golfklubb och tittade
på Sven Tumba i skogen och Liv Wollin svingades i en telefonkiosk. Vilket harmoniskt liv man hade
fått då. Och sedan få en järn 9:a i handen, då var allt
lagspel över, nu gällde att bli bäst.
Landslagstränaren Johnny Andersson på Delsjön
lärde mig att översvinga och gå på med högeraxeln,
tack! Nu var man inne i det och skicklig var man på att
kompensera alla fel i nedsvingen. Idealsvingar fanns
det överallt från Tom Watson till Anders Forsbrand,
man blev nästan schizofren bland alla svingar, nu
gällde det att hitta sin egen sving och på den vägen är
det. Fungerade det på golfbanan, så gick resten som
på en dans i livet.
Tänk en sådan som vår världsstjärna Annika Sörenstam, som svingade vecka ut och vecka in året om
med samma fantastiska vägvinnande rörelse, hon är
att beundra. Medan vi vanliga dödliga golfare som
med vånda går igenom 18 hål, letandes efter det och
bollen.
Är golfare nervösa? Ja, det märks redan på parkeringsplatsen, när de checkar in på klubben, driving
ranchen, putting green och när de är på väg till första
utslaget. Här finns de tystlåtna, pratsamma, ryckiga
svingarna, som tänker att hoppas allt går bra idag och
att inte svinga med högeraxeln.
Och så står man där på första utslaget med helt
okända spelkamrater. Nu gäller det att ta in all sin
kunskap, inte tänka på alla sving detaljer, att det ligger
en sjö till höger om green (det finklippta området) och
med spelarnas iakttagande. Det är livet när det är som
bäst! Titta på bollen, håll mjukt i klubban som du hade
en fågel i handen. Vad var det Johnny Andersson sa?
Svinga lugnt, tänk inte!
Vad är ideal slaget, draw, fade eller rakt? Det som
fungerar för stunden, bara den går framåt, med all
den där längd hysterin. Och så har vi den där sandlådan, bunkern! Vissa har väldigt lätt och lekfullt i bunkern, medan andra gräver sand och river sig i håret.
Det är hemskt påfrestande för humöret och medspelarna. Och sedan när man kommer upp ur bunkern,
väntar puttern. Man hör sig själv säga, träna närspel
och puttern, det är där du lägger flest slag. Man siktar
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på hålet 8 meter
bort, antingen 2
meter kort eller
långt förbi hålet,
svår putt tillbaka och tre putt.
Mycket vanligt i
vår härliga sport
och alla golfare
har ett handicap,
som tar fram de
allra sämsta kara k tä rs d ra g e n
s o m m a n i n te
annars möter
på, människan är
fantastisk. Golfare har svårt att
bemästra, hålla
inne sina känslor, men oftast är det high five.
Tänk var nära jag var att göra birdie (en av dessa
fågeltermer i golfen). Golfare är oftast väldigt nära,
men så långt ifrån att lyckas, men vi ger oss inte.
Många drömmer om eagle och albatross, och långt
borta i fjärran land hägrar det finaste som finns HIO!
Ett slag i hålet, få förunnat. Men vilken känsla, den där
halvfuktiga septemberdagen 1978 på Delsjöns 13:e.
Man höll i klubban som det var en fågel, jag tänkte
inte alls, jag hade ingen högeraxel och bollen träffades mitt i köttet. Den flög 150 m, två studsar och ner
i hålet. Man var i sjunde himlen!
Nu 45 år senare söker man fortfarande golflyckan,
den perfekta golfsvingen för alla typer av väder och
sällskap. Det är det som gör golf så unikt, när man
slår i sista bollen på 18:e hålet perfekt, då vet man
att nästa gång, då kommer det att bli ännu bättre. För
scratch kommer ju med tiden, eller hur?
Svingades pennan
Per-Anders Löthman
KAF/DAKAPO golfsektion
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Presidentens nya frisyr

Fritt efter en saga av HC Andersen

D

et var en gång en president i ett stort stort land
som var så rikt att ingen
tidigare sett dess make. Presidenten i detta land tyckte att han var
världens vackraste. Han hade långt
blont hår och bar för det mesta en
lång mörk överrock för att dölja
en begynnande mage. Han ville
gärna skryta om hur duktig han var
och hur mycket han hade uträttat
för sitt land. Han ansåg att han var
den överlägset bästa presidenten
under alla tider.
Alla älskade sin president utom
de som röstat på ”den andre” och
det kunde han inte erkänna. För
det var så i det här landet att man
vart fjärde år röstade fram sin president och nu var tiden kommen
att på nytt gå till valurnorna och
lägga sin röst.
Presidenten bodde i ett stort vitt
hus som helt enkelt kallades för
Vita huset. Där arbetade många
människor. Jurister, advokater, rådgivare, journalister, sekreterare,
kockar, skräddare och framför allt
frisörer. Presidenten älskade stunderna med dessa frisörer. Varje dag
dök han upp i frisörsalongen. Då
kopplade han av och pratade länge
med dem om allt möjligt. Också
om politik. Ibland fick han ett och
annat gott råd. En del kanske lite
fantasifulla, men vad brydde sig
presidenten om det. – ”Det skall
jag ta upp på presskonferensen vi
har i dag” sa han.
När så året kom då landet åter
skulle gå till valurnorna för att välja
president hade en dödlig pandemi
spritt sig över världen. Vår president tog det lugnt. – ”Det går över
snart” sa han. Presidenten höll
dagliga presskonferenser där han
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utvecklade olika förslag hur pandemin skulle avvecklas. Den ena
fantasifullare än den andra. Medarbetarna och doktorerna vågade
inte säga emot. Gjorde man det,
fick man sparken. Presidenten verkade nöjd. Alla höll med och hans
vackra blonda hår var oklanderligt
dag ut och dag in.
En dag dök två bedragare upp i
Vita huset. De bad att få tala med
presidenten och det gick bra. De
påstod att de var frisörer och att
de kunde klippa presidentens vackra blonda hår ännu vackrare än
de frisörer som redan fanns där i
huset. – ”Låt dem försöka” sa då
presidenten till sin seniorrådgivare. – ”Men först måste vi se hur
bra de är”. Och seniorrådgivaren
beordrade sin närmaste man att
besöka de två bedragarna och låta
sig klippas.
Bedragarna hade då installerat
sig i Vita husets frisörsalong. De
hade införskaffat kammar, saxar,
elverktyg, borstar, frisörskappor,
färgtillbehör, arbetsvagnar o.s.v.
Allt som behövdes för att kunna
klippa en president. Men innan de
tog sig an medarbetaren krävde de
skyhög ersättning för sitt uppdrag.
Och seniorrådgivaren vågade inte
säga nej, så de fick, vad de ville ha.
Medarbetaren gick så till bedragarna men ingen annan fick vara
med. Bedragarna tog fram sina
saxar och började klippa och de
klippte och de klippte. Medarbetaren blev alldeles kal på huvudet och han tänkte att det här var
besynnerligt. - ”Är det så här det
skall vara? Men om jag säger att
det inte var bra, då får jag säkert
sparken”.

Seniorrådgivaren begrundade
sin kalklippta medarbetare men
sa inget. Det skulle kanske var så.
Men presidenten, som inget visste
om detta, ville nu att också seniorrådgivaren skulle klippas. Motvilligt gick denne med på detta under
förutsättning att ingen fick se på
under klippningen.
Än en gång tog bedragarna fram
sina saxar och klippte och klippte
tills seniorrådgivaren var helt kal
på huvudet. Och denne tänkte:
-” Herre Gud! Jag har ju inget hår
kvar”. Men, tänkte han också: - ”Är
det så här det skall vara? Om jag
säger att det inte var bra, då får jag
väl sparken”.
Seniorrådgivaren och dennes
medarbetare rapporterade var
för sig till presidenten att de två
bedragarna var oerhört skickliga
frisörer. Mycket bättre än de som
redan fanns i Vita huset. Presidenten blev mycket glad för beskedet.
Det var nämligen så att han stod
inför sitt sista viktiga framträdande
under valrörelsen och då ville han
visa inför hela landets befolkning,
hur stilig han var med sitt blonda
hår, sin tjusiga överrock och sin
röda slips. Så han gick över till
frisörsalongen, där de två bedragarna väntade med sina saxar och
sina borstar. De bad presidenten
sätta sig ned i frisörstolen. När han
gjort det satte de två igång och de
klippte och de klippte. All presidentens hår föll ned på golvet i en
stor guldgul hög.
Nu kan man tro att den store
mannen blev rosenrasande. Men
icke! Han blev bara så paff att han
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inte kunde säga något på en god
stund. Sedan tänkte han: - ”Det
kanske skall vara så här?” Seniorrådgivaren och hans medarbetare
hade ju intygat att detta var OK.
Så kom den stora dagen då presidenten skulle hålla sitt sista möte
inför valet. Massor av människor
hade samlats på det stora torget
för att lyssna på sin president. TVkamrarna surrade, högtalarna justerades och flaggorna vajade i vinden. Publiken var förväntansfull.
De ville alla se när deras president
pekade finger mot sina motståndare, när han klappade händer efter att ha sagt något plumpt eller
när han dansade på scenen till en
populär rocklåt. Precis som på alla
tidigare valmöten. Och alla skulle
jubla.
När så äntligen presidenten uppenbarade sig med sin fina svarta
överrock men denna gång utan ett
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hårstrå på huvudet, då blev det
helt plötsligen alldeles tyst. Supportrarna kom av sig.
Så började de tänka efter. ”Men
det kanske skall var så här? Han
är ju ändå så vacker, våran president!”
Då var det en gammal orkeslös
gubbe som ropade: ”Men han har
ju inget hår på huvudet”!
Gubben, som hette Joe, hade
ett svart munskydd över näsa och
mun. ”Men han har ju inget hår
på huvudet” var det, vad gubbe
ropade.
Hela publiken började nu skruva
på sig och sedan först tyst men
därefter allt högre viska: ”Men
var har presidentens vackra blonda
hår tagit vägen?”. Och det kröp i
presidenten, för han tyckte att de
hade rätt, men han tänkte: ”Nu

måste jag hålla god min tills valmötet är slut”. Och han fortsatte därför att förnedra sin motståndare,
klappa i händerna och dansa till en
populär rocklåt.
Men publiken applåderade inte
längre för de förstod att presidenten ljög. Att allt vad han sa bara
var påhitt.
Snipp, snapp, snut, så var sagan
slut.
2020 -11- 26
Olle Wegner
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Följetongen

K A F – rörelsen
En friskvårdsidé
De första 10 åren – del V
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 november publicerade vi del IV . Nu fortsätter
berättelsen och vi har kommit till år 1994. Angenäm läsning påbjudes!

Olle Wegner

1994
minns vi bland annat för den heta sommaren, då
Sverige grävde guld i USA. Eller, var det inte brons det
blev för herrarna i fotboll WM där över. Ingvar Carlsson och socialdemokraterna vann valet i september
och fick 45,3% av rösterna. Egen majoritet i riksdagen tillsammans med V. Miljöpartiet kom på nytt in i
denna riksdag och stadsministern Carl Bildt fick lämna
in sin avskedsansökan. Den 28 september inträffade
den största sjökatastrofen i Sveriges historia, då MS
Estonia förliste under sin färd från Tallinn till Stockholm. I november var det åter val, folkomröstning,
Om. anslutning till EU. Ja-sidan segrade med 52,8%
mot 46,8% för ”Nej till EU”.
Själv rapporterar jag den 28 juli i Förbunds Nytt
om ”Vilken sommar! 34° varmt här i Rosersberg och
i radion hotar man med ännu en vecka med denna
ökenvärme.
K A F:s tidning, Förbunds Nytt, var amatörmässig,
gjord av amatörer, men hade ändå fått en hyfsad
stil 1994, då fyra nummer kom ut med många bra
reportage från kommuner, som skulle vara värdar för
något arrangemang eller som hade en framgångsrik
kommunal fritidsförening.
Några rubriker det här året var:
• Gagnef – kommunen som förenar
• Sollefteå – en kraftfull kommun
• Trädgårdsstaden Katrineholm
• Västerås – gurkstaden med många ansikten
• Vänersborg – 350 år
• Kiruna Kommuns FritidsFörening – Årets
fritidsförening 1993
• HumPe – Årets fritidsförening 1994 • Skellefteå
– Guldstaden
1994 märktes vissa orostecken. Allt gick inte längre
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på räls. Budgeten var underfinansierad. Styrelsen
oroade sig för om Svenska Kommunförbundets årliga
bidrag på 50 tkr skulle upphöra. Vilket tack och lov
inte skedde. Den låga medlemsavgiften var under
året 400 kr men man beslöt på förbundsstämman att
den skulle höjas till 500 kr från och med 1995. Antalet
medlemmar ökade men inte i samma takt som tidigare. Nitton nya tillkom medan nio lämnade förbundet.
Den sista att ansluta sig var nr 222 Olofströms kommun.

Kören Kommunstämman från Västerås invigde Årets
konferens den 13 oktober 1994

Årets konferens detta år var förlagd till Västerås
på välkända Aros Congress Center. Jag var själv lite
missnöjd efteråt. Inte för att det var för få deltagare.
Antalet var 160 och samma som året innan i Sunne.
Inte heller för kvaliteten på föreläsarna. Välkände
distriktsläkaren, dansken Bosse Henricsson från Arjeplog, professorn Björn Ekblom från Karolinska Instit
tet, rektor Lars Svedberg från Tollare folkhögskola och
sist men inte minst, Anders Gärderud, hindermästaren

KAF- Nytt
Kommunaltjänstemannaförbund och Korpen utser
”Årets Fritidsförening” i kommunerna och delar ut
stipendium till denna och två andra förtjänta kommunala fritidsklubbar.

Styrelserepresentanterna Inger Holm från Skövde och Eva
Lotta Swantesson från Vara under Årets konferens 1994 i
Västerås

Gunnar Wirmarks tvåmannaorkester bjöd sedan
upp till dans och stämningen var på topp. Men sedan
började den ena efter den andra droppa av. Man
drog ut på stan. Till annat som lockade. Rykten spreds
om att där och där var det mycket häftigare. Sky Bar
var det som var mest häftigt. Nyinvigt, högst upp i
Västerås enda skyskrapa. Ännu en lärdom från det
femte ”Årets konferens”. Ordna inte dans om arrangeramanget är mitt i city.
Dag två blev dock genomlyckad med besök på Skultuna Bruk och därefter lunch på K – märkta Västerås
Stadshotell.

Årets Fritidsförening 1994
HumPe eller Huddinge kommuns personalförening
utsågs bland tjugo kandidater till Årets Fritidsförening
1994. Det var 5:e året i rad som denna utmärkelsen
delades ut. Det ägde rum i samband med ”Årets Konferens på Aros Congress Center i Västerås, torsdagen
den 13 oktober 1994. Prisutdelare var stadsdirektör
Hans Granqvist, i Västerås stad.
I 1994:års tävlingsjuryn ingick Lennart Grudevall
från Svenska Kommunförbundet, Margarets Berglund, SKTF, Hans Uvehed, Korpen och Olle Wegner, K
A F. Representanten för Kommunal var förhindrad att
närvara denna gång.
I samband med utdelningen presenterade juryn en
pressrelease där man skrev:
”Utvecklingen inom den kommunala sektorn i landet sker snabbt. En anpassning till nya förhållanden
inom arbetslivet gör sig alltid påmind. En god arbetsmiljö och personalvård bidrar väsentligt till ett positivt
mottagande av denna utveckling.
Kommunerna och de kommunala bolagens
fritidsföreningar gör här en mycket stor insats
för sammanhållning, gemenskap och friskvård.
Kommunanställdas Fritidsförbund ser som en
av sina uppgifter att visa på betydelsen av dessa
föreningars arbete. Det är ett av skälen till att vi tillsammans med Svenska Kommunförbundet, Sve- riges

20

Temat för 1994 var ”Motion för alla”. Vinnande
förening skulle ha en målsättning och kunna visa upp
resultatet av aktiviteter för all slags motion; från idrott
till lättare promenader och utflykter och riktade till
alla anställda.
I 1994 års uttagning fanns 20 kandidater. I
bedömningen har juryn särskilt uppmärksammat
följande:
• Föreningens idé och målsättning för sin fris
vårdssatsning
• Föreningens genomförande och resultat av sina
motionsaktiviteter
• Bredden av föreningens verksamhet
• Föreningens ambitioner och möjligheter att nå
ut till alla anställda med sina aktiviteter
• Föreningens satsning på ”lättmotion” exempelvis promenader, gymnastik och vattengympa”.
I ett enigt beslut utsåg juryn HumPe från Huddinge
kommun till ”Årets Fritidsförening 1994. Föreningen
lever fullt upp till de statuter som ställts upp för 1994
års utmärkelse. I sin målsättning och handlingsplan
anger man bl. a att HumPe skall arbeta för att ännu
fler av de kommunanställda skall delta i de stora och
mångsidiga aktivitetsutbud som föreningen erbjuder.
Antalet deltagare i dessa är stor och ökar. Man har
genom att öka tillgången till motionshallar skapat
möjlighet för anställda i kommunens ytterområden
att regelbundet motionera. Föreningen ordnar också
olika slag av ”lättmotion” i form av utflykter och promenader. Sist men inte minst har man en imponerande motionsverksamhet för sina seniormedlemmar.
Förutom diplom på utmärkelsen tilldelades
föreningen ett stipendium på 10 000 kronor
Till 2:a pristagare utsågs för andra året i rad SKIF,
Sundbybergs kommun och till 3:e pristagare KARISMA
från Kristianstads kommuns.
1994 höll K A F förbundsstämma den 9 mars
i Sollefteå i samband med riksmästerskapen i
längdskidåkning och alpint. Hans Strömberg som var
förbundets förste vice ordförande lämnade då styrelsen på grund av sjukdom och som ny ledamot invaldes
Ulrica Jansson från Falun. Därmed utökades antal
kvinnor i styrelsen, vilket var en av K A F: s intentioner.
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K A F:s ordförande Lars-Olof Lindholm och förbundsstämmans ordförande, Sven Hildebertzonfrån Sollefteå, efter
avslutad stämma den 10 mars 1994

R M - k o m m i t t é n s
ordförande, Stig Lundberg, skrev en långre
a r t i k e l o m s j ä l v a
riksmästerskapen som
avgjordes på den perfektas skidanläggningen vid
Hallstaberget i Sollefteå.
I denna artikel kunde
han inte avstå från att
ge sig själv lite eget
beröm. Han skriver: ”
... I den interna striden
inom K A F:s styrelse visade det sig att gammal
är bäst. I motionsklassen 5 km var RM-kommitténs
ordförande, Stig Lundberg, bäst och klart före
förbundsordföranden Lars-Olof Lindholm och en
flåsande förbundssekreterare Olle Wegner.
Trots onda aningar i början av året så blev 1994
en inte så dumt år ändå för K A F. En ny RM–gren
fick sin premiär. Det var Owe Claesson som tog initiativet. Owe, välkänd bandyledare från Katrineholm,
hade också en hel del kärlek till den ädla sporten
tennis. Han jobbade till vardags i kommunen och var
dessutom engagerad i Katrineholms Tennisklubb.
Tävlingsplatsen var Katrineholms Sportcentrum, då
en av landets största idrottsanläggningar. Tävlingarna
avgjordes 19 – 21 augusti. Vid regn fanns tillgång till
att spela inomhus i Duveholmshallen. Och regnet stod
som spö i backen, när det så var dags att spela, så det
blev att krypa inomhus. Fina tävlingar, relativt få deltagare, 38 st. och en synnerligen trevlig kamratmiddag
på Stora Hjulö Herrgård.

Vad mer att berätta från 1994?
Jo följande:
• Hudiksvall fick p g a det varma vädret i södra
och mellersta Sverige hoppa in och arrangera
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årets RM i pimpelfiske. Det gjorde man med
bravur så gott som på nolltid. Ett femtiotal fiskare ställde upp den 5 mars för att pröva lyckan
på Iggsjöns is invid Iggesund.
Kursen ”Utveckla Din Fritidsförening ”
som var tänkt att arrangeras på Lillsveds
F o l k h ö g s ko l a 1 8 – 1 9 a p r i l f i c k å t e r
ställas in på grund av för få anmälningar.
F ö r o v a n l i g h e t e n s k u l l s å a v g j o r d e s
riksmästerskapen i terränglöpning detta år på våren, nämligen den 29–30 april
p å A 3 ö v n i n g s fä l t i Kr i st i a n sta d m e d
hemmaföreningen KARISMA som arrangör.
Nämnas kan att mästarlöparen Gert Inge Nilsson från hemmaklubben sprang sina 10 km pa

Starten har gått i H21 vid RM i terränglöpning 29 april
1994. Segraren, Gert Inge Nilsson är fjärde man från höger
i första ledet.

•

•

den utmärkta tiden 31 min och 40 sekunder.
Under första dagens kväll avnjöts den goda
kamratmåltiden på Sommarlust under gemytliga former. Åke Lantz från Sala hjälpte till
med att organisera underhållningen och leda
allsången.
I maj avgjordes sedvanligt riksmästerskapen
i bowling i skånska Staffanstorp. Något
mindre deltagare än vanligt rapporterade
tävlingsledaren Sven Ohlsson. Dock 177 individuella startande.
Västerås var mycket på tapeten 1994. Inte
bara Årets Konferens utan också som arrangör
av Golf RM. Hela 260 deltagare fördelade på
två banor, Ängsö och Frösåker. Och liksom
för tennisen regnade det och regnade under
tävlingarna. Men golfare är ju vana att spela
även om det är dåligt väder. Tidpunkten var 5 –
6 september. Lars Gustafsson på Västerås Kommunala Motions och Idrottsklubb rapporterade
i Förbunds Nytt och prisade bland andra Claes
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Granlund, som var funktionär från kl. 06.00
på måndagsmorgonen till kl. 12.00 på natten.
Hemma och efter fem minuters sömn väcktes
av telefonen (han hade jour på vattenverket
där han arbetade). Efter en sömnlös natt stod
han åter igen redo för funktionärsuppgifter vid
golfbanan kl. 06.00 på tisdagsmorgonen.
7 september detta år åkte jag (OW) över till
kommunhuset i Surahammars kommun i
Västmanland för att träffa Eva Myrin och JanErik Tingström. Jan-Erik hade kontaktat mig p
g a en ny aktivitet som K A F annonserat ut.
Det gällde att komma ut till föreningar som
önskade lite råd och synpunkter för att ”få
igång” verksamheten i sin fritidsförening. I
Surahammar hade politikerna positivt stött på
om att få igång denna förening. Vi pratade om
allt möjligt och jag lämnade över förbundets
normalstadgar för kommunala fritidsföreningar.
En lyckad och trevlig dag i södra Västmanland.
Det sista riksmästerskapet för året ägde rum
24–25 september i Vänersborg med Sten Emanuelsson som tävlingsledare. Sten, som arbetade på stadens vattenverk, var på fritiden ledare
inom Vänersborgs skidklubb som hade skidor
och orientering på programmet. Tävlingarna
var unika på flera sätt. De ingick i programmet
för firande av att Vänersborgs 350 årsjubileum.
Vidare var tävlingarna riksmästerskap också för
landstings- anställda och dessutom nordiskt
mästerskap för sjukvårdsanställda. Tävlingarna
avgjordes en lördag och söndag.

Sten Emanuelsson, Vänersborg – tävlingsledare för RM i
orientering 24 – 25 september 1994
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Gästföreläsare vid Årets Konferens i Västerås 1994, Anders
Gärderud. KAF:s Stig Lundberg i bakgrunden.
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Varför KAF och inte K A F?

Jag har på senare år börjat benämna vårt förbund för K A F i stället för som alltid tidigare KAF.
Varför det? Det kan tyckas löjligt och de flesta hos oss skakar på huvudet. Bakgrunden är den att
ett flertal andra förbund kallar sig KAF. En del mer eller mindre perifera sådana. Gör det något?
Nej, naturligtvis inte. Men att vara ensam om sin benämning är förstås något extra.
Jag kom att tänka på Kungliga Automobil Klubben förkortas K A K. Ingen skulle komma på att
kalla den KAK. Varför kan inte vi göra lika dant och kalla oss K A F. Därför min lilla demonstration
att i denna bok benämna oss som K A F.
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Humpe i samarbete med Bowl4Joy Vårby
inbjuder till KAF Riksmästerskap 2021.
8 maj 2021 på Bowl4Joy Vårby, Bäckgårdsvägen 47 141 47 Vårby
Bowlinghallen har 16 banor med automatisk scoring.
Tävlingen:
Individuellt 6 serier europeiskt spelsätt, klassvis damer och herrar.
Lagtävling i 2-manna och 4-mannalag.
Lagmedlemmarna skall tillhöra samma kommun och vara föranmälda.
Priser till de 3 bästa i varje klass och i 2-manna respektive 4-mannalag.
Speltider: 11.00, 14.00
Banorna oljas och tvättas före varje start.
Det finns plats för 64 deltagare. Först till kvarn gäller.
Herrar

Damer

Klass 1 Licensierade
2 Olicensierade

Klass 1 Licensierade
2 Olicensierade

Startavgifter individuellt 200:-/person. Lagavgift 20:-/person och lag.
Kamratmiddag serveras efter sista starten.Pris för Kamratmiddag inkl. kaffe samt
lättöl/måltidsdryck 250:-/person.
Anmälan:
Anmälan till tävlingen och kamratmiddagen sker senast 15 april via mail till
Peter Alm på peter@bowl4joy.se
tel:08-7404434.
Samtidigt med anmälan skall inbetalning för spel och middag göras till
BANKGIRO 801-5778 (Mottagare Bowl4Joy Vårby AB).
Glöm ej ange avsändare.
Logi: Scandic Skärholmen KAF- rabatt fredag- söndag. (kod D000037091)
Upplysningar: Fördelning av starttider, resultat mm löpande på tävlingens
hemsida www.rullaklot.nu/kafrm2020
För frågor kontakta Peter Alm eller peter@bowl4joy.se
Välkomna
Hälsar tävlingsledarna
Bosse Pettersson och Peter Alm

24

KAF

1989 - 2020

