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1. Månadsdragning i konstföreningen  
  
December månads vinnare:  
Carina Antonsson. Soc 

Vinsten utlämnas av   

Ann-Britt Jande, tel. 0340- 69 70 27  
 

2. Information från Varbergs kommunanställdas konstförening 
 
På grund av renoveringen av Café Havet i stadshus C, så kommer visning, 
årsdragning och utlämning av konstverken att ske i källaren på stadshus B 
(Östra Långgatan 18).  
Visning av konstverken sker under tiden 10 januari till och med den 7 februari 
under dagtid.  
Det finns även möjlighet att komma och titta på konstverken den 15 januari 
mellan klockan 17.00-18.30. 
Dragning av årets vinnare presenteras den 24 januari klockan 18.00.  
Anmäl om du vill komma till årsdragningen till 
christina.bengtsson1@varberg.se senast den 18 januari.  
Utlämning av vinster sker den 7 februari klockan 18.00. 
 
Konstföreningens Styrelsen 
 
  

3. Gympa i Flickskolans gympasal   

Tisdagar och torsdagar, klockan 17.00 - 18.00  

kan du vara med på kostnadsfri gympa.  

Gympan börjar. 

tisdag 15 januari och torsdag 17 januari. 
  
Ledare är Lisbeth Hesslow och Frida Persson.  

Välkomna!  
 

mailto:christina.bengtsson1@varberg.se
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4. Prova på att smida en krok i järn 

Smedjamorup drivs av Kjell Carlsson och ligger på landsbygden nära havet i Morup. 

Kjell började smida järn i början av 90-talet. 
Nu smider han på beställning, håller kurser, ordnar "prova på smide" för 
kompisgäng, möhippa, företag, symötesgäng m.fl.  
Tillverkar o säljer kedjor i silver. 
Han smider dop träd till Morups Kyrka. 
Deltagit på flertalet utställningar och mässor genom Falkenbergs Hemslöjdsgille. 
Ni kan läsa mer om Kjell på:  http://www.smedjamorup.se 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Datum:  Tisdag 26 mars 

Tid:  Klockan 17.30 

   Vi håller på i ca 3 timmar 

Plats:  Morup Kesebol 220.. 311 90  Morup 
 

Pris:  300 kronor/person 

Antal:  Max 10 st 

Anmälan:  Personalkontoret KomAn, 0340-888 80 

  Sista anmälningsdagen 18 mars. 

  Anmälan är bindande från och med sista  

   anmälningsdagen. 
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5. Kommunmästerskap i bowling,  

idrottshallen Falkenbergsgatan 

 
Varför inte samla ihop er och prova på… hur det är att spela bowling 
tillsammans med era kollegor. 
 
 
Datum o tid: 3 april mellan klockan 19:00 – 20:00 
 
Antal: 12 - 16 
 
Plats: Idrottshallen Falkenbergsgatan 
  
Pris: Kostnadsfritt     
 
Anmälan: Personalföreningen KomAn, 0340-888 80. 
 Sista anmälningsdag är den 22 mars.  
 Anmälan är bindande från och med sista 
  anmälningsdagen. 
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6. Musikalen Annie på Lorensbergsteatern 

Den klassiska musikalen Annie underhåller hela familjen, med vacker musik 

färgsprakande dansscener och en gripande historia. Resignerar gör Eva Rydberg. 

I rollerna ser vi Nanne Grönvall och Thomas Järvhed och på scenen kommer en 

stor ensemble och ett glatt gäng barnhemsbarn att underhålla tillsammans med 

hunden Sandy. 

Musikalen Annie, från 1977, har tolkats i flertalet filmer och på scener runt om i 

välden. Musikalen är baserad på den tecknade serien Little Orphan Annie och 

innehåller allt som utgör en succémusikal, bra musik, glädje, dans och några 

tårar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Lördag 6 april 

Plats:  Stadshuset, klockan 12.45 

Antal:  50 st på parkett, rad 12 och 13 

Pris:  Vuxen 950 kronor/person 

   Barn upp till 16 år 750 kronor/person 

Anmälan:  Personalkontoret KomAn, 0340-888 80 
   Sista anmälningsdagen 22 februari. 
   Anmälan är bindande från och med sista 
   anmälningsdagen. 
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7. Välkommen på en skummande upplevelse 

Onsdagen den 10 april anordnas en provning på Subbe Bryggeriet  

i Vare på Johnsons gård. Vi börjar med en presentation av bryggeriet varvat 

med lite öl historia och fortsätter med råvarukunskap och hur den används i 

tillverkningen samtidigt som vi går igenom hela brygg processen och visar 

brygghusets lokaler. 

Vi avslutar sedan med en provning med 5 av bryggeriets olika ölsorter samt lite 

tilltugg under provningen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum:  Onsdag den 10 April 
 

Tid:  Klockan 18:00 
 

Plats:  Subbe Bryggeri Vare Johnssons gård  
 

Antal platser:  15 st. 
 

Pris:  315 kr /person  
 

Anmälan: Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

 Sista anmälningsdagen är 22 mars. 

                Anmälan är bindande från och med sista  

  anmälningsdagen. 
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 8. Prova på att gjuta i betong. 

Emma Andersson på Åkrabergs Trädgård lär oss att gjuta i betong. 
 
Åkrabergs trädgård är ett familjeföretag som ligger där Viskan flyter ut i 
Kattegatt. Åkraberg är en handelsträdgård med ett stort utbud av växter och 
trädgårdstillbehör av hög kvalitét. Vi har ett brett sortiment av ekologiska 
produkter och vår damm avdelning med växter och fiskar har blivit något av en 
specialitet för oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Torsdag 25 april 

Plats:  Åkrabergs trädgård, Nasaret 10, 432 65 Väröbacka 

Tid:  Klockan 17.00 

Antal:  20 st 

Pris:  400 kronor/person, med material och fika. 

Anmälan:  Personalkontoret, KomAn, 0340-888 80 
   Sista anmälningsdagen 10 april.  
   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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Händer i vår 

Föreläsning på L:A Bruket 

Rå kväll på ”exporten” 

Förrätter som fredagsmys 

Two feet under med Peter Börjesson 

 


