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3. Hyr hus i Kläppen 

4. LA:Bruket, 25 april  
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1. Månadsdragning i konstföreningen  
Januari månads vinnare: 
Ulrika Ljungberg, SBK 

Februari månads vinnare: 

Carina Lennartsson, Värö hemtjänst, SOC 

Mars månads vinnare: 

Siv Östberg, Pensionär 
 

Vinsten utlämnas av Hans-Erik Qvarnström, tel. 0340-883 03.  
 

 
 
  

2. Gympa i Flickskolans gympasal   

Tisdagar och torsdagar klockan 17.00 - 18.00  

kan du vara med på kostnadsfri gympa.  

 

Ledare är Lisbeth Hesslow och Frida Persson.  

Välkomna!  

Ingen gympa den 16 april och den 18 april 

 

Sista gympan för våren är:   

Tisdagen den 14 maj och torsdagen den 16 maj 

 

 

3. Hyra hus i Kläppen 

Nu finns det möjlighet att hyra hus i Kläppen även vår, sommar och höst  
till ett väldigt bra pris.   
Läs mer på KomAns hemsida www.koman.se 
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4. L:A Bruket i Varberg och den vida världen 

 
Med Varberg som hemmabas har L:A Bruket etablerat sig i stora delar av 
världen genom sina produkter för bland annat kroppsvård och ansiktsvård. 
Företagets strategiska marknadsföring där förståelsen för att hårda vindar, 
”badrocks-promenader” från torget till havet, och att västkustens klimat och 
väderlek formar såväl människa som natur, har de placerat Varberg i en global 
kontext.  
 
KomAn och L:A Bruket bjuder in till föreläsning med en av företagets grundare 
där vi får uppleva resan som företaget gjort och ta del av hur omvärlden 
uppfattar såväl vår stad som produkternas betydelse för hälsa och välmående.   
 
Vi lovar hjärtliga skratt och upplevelse av stolthet! 
 
 

Datum:  Torsdag 25 april 

Plats:  Nätvägen 2, 432 74 Träslövsläge 

Tid:  Klockan 18.30 – ca 20.00  

Antal:  40 st (först till kvarn) 

Pris:  Kostnadsfritt.  
   Utebliven deltagare debiteras med 100 kronor 

Anmälan:  Personalkontoret, KomAn, 0340-888 80 
   Sista anmälningsdagen 17 april.  
  Anmälan är bindande från och med sista  
   anmälningsdagen. 
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5. Helsingör och Louisiana  

Följ med på en heldag i Danmark och Louisiana och se konstverk av Pipilotti Rist 

och Liu Xiaodong. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Datum:             Lördag 4 maj  

Antal: 50 st 
  

Avresa: Stadshus A, klockan 07.00 

 9.30-12.30 Fri tid i Helsingör för shopping 

 13.00-16.00 Louisiana 

  16.00 Hemresa 

 I priset ingår resa och entré. Vi ser oss runt på egen hand och  

 är tillbaka i Varberg ca kl. 19.00.  
 

Pris: 485 kronor/person  
 

Anmälan: Personalföreningen KomAn, 0340-888 80  

                               Sista anmälningsdagen är 23 april. 

 Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdagen. 
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6. Vårruset  
 
Personalföreningen har bokat bussar till Vårruset, till Halmstad och Göteborg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårruset Halmstad, tisdag 7 maj, kl. 19.00  
Vi har bokat buss med 50 platser.  
Avresa från:  
Stadshuset kl. 16.45  
Tvååker, Medborgarhuset kl. 17.00  
 
Vårruset Göteborg, onsdag 8 maj, kl.18.45.  
Vi har bokat två bussar med 100 platser.  
Avresa från:  
Tvååker Medborgarhuset kl. 15.45  
Rolfstorp skola kl. 16.00  
Stadshuset kl. 16.30  
Veddige Karlssons kl. 16.30  
Sunvära kvarn kl. 16.45 
  
Anmälan till Vårruset ombesörjes av varje lag direkt till Göteborg eller 
Halmstad.  
Pris:   80 kronor/person  
Anmälan:   Om bussplats till personalföreningen KomAn,  
   0340-888 80 eller via mail till koman@varberg.se  

Sista anmälningsdag är 25 april 
Anmälan är bindande från och med sista 

anmälningsdagen. 
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7. Testa på Salongskytte 

Vi träffar Jonathan Fexgård i hans vackra miljö.  

Jonathan berättar om sin verksamhet 

Vi testar salongskytte som avslutas med tävling vem som får mest poäng. 

Efter tävlingen får ni smaka på Dovhjort och rökt vildand. 

Vi samlas på Annebergsgård.  

(Det beror på att jaktstugan är svår att hitta till). 

 

 

   

Datum:  Fredagen 10 maj  

Tid:  Klockan 15.50 - ca 20.00 

Plats Game Club West                                          

Annebergs gård, 432 48 Varberg 

Pris: 500 kronor/person  

Antal platser: 15 - 20 st 

Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

  Sista anmälningsdagen 29 april  

  Anmälan är bindande från och med sista 

  anmälningsdagen 
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8. Favorit i repris – Two feet under och en dos historia  

 

S:t Jörgens kyrkogård i Varberg anlades år 1885. Efter beslut om förbud att 
begrava människor inom tätbebyggt anlades därför kyrkogården. På denna 
anrika 132-åriga plats beger vi oss in via en kyrkogårdsvandring ledd av 
Varbergs kunniga stadsguide Peter Börjesson. 
 
Berättelser om människors liv och leverne utlovas – en del kända, andra 
okända – men samtliga vars avtryck är värda att låta leva vidare.  
 

 

 
 
 

Datum:  Torsdag 16 maj 

Plats:  S:t Jörgens kyrkogård, samling vid nedre grinden 

Tid:  Klockan 17.30 – ca 20.00 

Antal:  30 st 

Pris:  100 kronor per person. 

Anmälan:  Personalkontoret, KomAn, 0340-888 80 
   Sista anmälningsdagen 2 maj.  
   Anmälan är bindande från och med sista  
   anmälningsdagen. 
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Regler för återbud till resa, arrangemang  

  
Alla resor/aktiviteter är bindande vid sista anmälningsdagen.  
  
Vid återbud erhålles full återbetalning om det finns reserver som 

accepterar att överta platsen.  
  

Vid sjukdom erhålles full återbetalning mot uppvisande av läkarintyg upp till 

fem (5) dagar innan aktuell resa/aktivitet.  
  

Vid återbud senare än (24) timmar före aktuell resa/aktivitet erhålles ingen 

återbetalning.  
  

Ovanstående gäller alla resor/aktiviteter om inte annat meddelas i inbjudan.   
  
På vissa resor använder vi en mobil, 0733-03 73 58.   
  
I samarbete med Asige Buss och Veddige Buss kan Personalföreningen 

KomAn erbjuda resor till olika arrangemang med mera. För att se vad 

som erbjuds så gå in på www.koman.se  – Galleri – Länkar. Gå in på 

ovanstående företags hemsidor för att se vilka erbjudanden som finns 

för närvarande. Bokning sker direkt hos företagen.  
  
  
Vill du ha med något i KomAn-bladet eller göra 

ändringar, kontakta Personalkontorets expedition  

tel. 0340-888 80.   

E-post: koman@varberg.se  

  

 

Läs mer på vår hemsida: www.koman.se  

  

  

Trettio arbetsdagar efter genomförd KomAn-aktivitet gallras personuppgifter 

som angivits i anmälan till aktiviteten i enlighet med GDPR.  
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