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1. Månadsdragning i konstföreningen                 

2. Gympa i flickskolan 

3. Prova på kampsport, fallteknik & självförsvar,  

29 oktober. Ny 

4. Lillegårdens kött & chark, 30 oktober. Ny 

5. Mörkervandring, 14 november. Ny 

6. Julbord på Västerport, 30 nov, 7 dec och 14 dec. 

7. Jul i Köpenhamn, 30 nov, 4 dec och 7 dec. Ny  

8. Rå kväll på ”Exporten” 4 december 

9. Sill hör julen till, Joels brygga , 4 december 

10. Tomtetillverkning, 5 december. 

 

 

 
 

  
  
  

OBS! Fler erbjudande kan finnas på www.koman.se  
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1. Månadsdragning i konstföreningen  
 

Augusti månads vinnare: 

Thomas Heimroth, Serviceförvaltningen 

  

September månads vinnare: 

Paul Svensson, FGF 

 

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

 

 

2. Gympa i Flickskolans gympasal   

Nu kör vi gång gympan för hösten. 

 

Följande tider gäller:   

Tisdagar klockan 17.00-18.00 och torsdagar klockan 17.00-

18.00 med början 3 och 5 september. 

Frida Persson kommer att fortsätta med gympan på tisdagar till hösten.  

Mitt pass är medelgympa med både kondition, styrka, balans och rörlighet.  

Jag tar mycket inspiration från musiken som är en salig blandning från 50-talet 

fram till nutid. Det viktigaste är att man känner en rörelseglädje när man går på 

mina pass.  

Ser fram emot att träffa er till hösten!   

Vi välkomnar en ny instruktör och ett nytt spännande pass på torsdagar. Linn 

Larsson (fysioterapeut) kommer att hålla i tabatapass.  

Tabata är en träningsform där man har möjlighet att verkligen ta ut sig 

maximalt och där teamkänslan är hög. All träning sker utifrån egen förmåga. 

Övningar som både ökar din styrka och kondition varvas med vila i korta 

intervaller. Passet inleds med uppvärmning och avslutas med nedvarvning och 

stretchning. Kom och smittas av träningsglädjen!  

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till Linn! linn.larsson@varberg.se  

Välkommen  

mailto:linn.larsson@varberg.se
mailto:linn.larsson@varberg.se
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3. Prova på kampsport, fallteknik & självförsvar  

Utmana dina fördomar och kom och prova på Kampsport. Du kanske lär dig 

något nyttigt du kan ha användning för. Vad är fallteknik? Hur försvarar man 

sig. Vad tränar vi egentligen. Passar alla oavsett ålder och träningsbana. Alla 

tekniker utförs på dina villkor.  

Vanliga gymnastikkläder utan dragkedja 

 

 

Datum:  Fredag 29 oktober 

Tid:  klockan 17.00-18.30 

Arrangör:  Varbergs kampsportsförening (JUJUTSU fighting) 

Plats:  Flickskolan gymnastiksal.  

   Engelbrektsgatan 8 

Pris:  50 kronor/person (1 års medlemskap)  

Antal:  Max 20 st 

Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

   Sista anmälningsdagen 22 oktober 

   Anmälan är bindande från och med sista  

   anmälningsdagen. 
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4. Förädling av styckdetaljer, Lillegårdens Kött & Chark 

Alla skall ha råd med bra mat  

Lillegården visar hur man förbereder inför julen samt berättar om 

charkuteritillverkning.  

Kvällen avslutas med provsmakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Onsdagen den 30 oktober 2019 

Tid:  Klockan 18.00 - ca 21.00 

Plats Lillegården Kött & Chark,                                

Värnamovägen 4 432 32  Varberg 

(Gamla Årnäs köttbutik)   

Pris: 350 kronor/person. I priset ingår de produkter som vi 

tillverkar under kvällen för att ta hem. 

Antal platser: Max 8 st 

Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

  Sista anmälningsdagen 23 oktober 

  Anmälan är bindande från och med sista 

  anmälningsdagen 
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5. Favorit i repris: Mörkervandring på Varbergs Fästning  

När mörkret omsluter Varbergs Fästning väcker platsen andra känslor än vid 

strosande i dagsljus. Följ med Inger Alebo och KomAn på en vandring till krypin, 

via fängelseceller och runt husknutar. Ta del av läskiga sägner, märkliga 

människoöden och kom nära upplevelsen av fästningen i en tid då bland annat 

elektricitet ännu inte fanns.  

Vandringen tar oss inomhus, utomhus, uppåt och neråt. Klä dig efter väder, och 

utrusta fötterna med riktigt bra skor att trampa runt i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  Torsdag 14 november 2019 

Tid  18.30 – ca 20:30  

Plats  Samling på borggården, Varbergs Fästning  

Pris  150 kronor/person 

Antal  Max 25 stycken deltagare   

Anmälan  Personalföreningen Kom An, 0340-88880 

  Sista anmälningsdag är 28 oktober  

  Anmälan är bindande från och med sista   

  anmälningsdagen. 
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6. Julbord på Västerport   

 

Granen har ställts fram så röd och grann. Grytor, karotter och fat står 
framdukade med julbordets alla läckerheter. I fönstren glimmar julbelysning 
mot vintermörkrets fond, och till bords sitter medlemmar i KomAn. 
 
Ta tillfället i akt att ladda in julen med ett avslappnat julbord på Västerports 
Kök.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  30 november, 7 december och 14 december 
 
Tid:  Från 18.00  
 
Plats:  Västerports kök 
  
Pris:  15 procent i rabatt på ordinarie pris.  
   Du bokar enligt nedan – välkomna!   
 
Anmälan:  Boka via Västerports hemsida www.vasterportkok.se 
   telefon 0340-67 76 66.  
   mail: bokning@vasterportkok.se 
   Ange kod KomAn vid bokning direkt till Västerports kök 

 

 

http://www.vasterportkok.se/
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7. Köpenhamn 

Vi fortsätter med tidigare tradition att åka till Köpenhamn i 

december. Den som vill kan besöka julmarknaden på Tivoli eller bara 

har det allmänt ”dejligt” i Danmarks huvudstad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Lördagen 30 november 

   Onsdagen 4 december 

   Lördagen 7 december 

    

Avresa:  Från Stadshus A, Östra Vallgatan klockan 08.00 

   Från Köpenhamn kl. 17.25 (plats bestäms på bussen) 

  Åter Varberg mellan 21.00-22.00 

   Samma tider alla dagarna. 

Antal platser: 50 platser varje dag 

Pris: I år har vi jubileum och sänker priset till   

100  kronor/person 

Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

   Sista anmälan är 18 november 

   Anmälan är bindande från och med sista 

   anmälningsdagen. 
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8. Rå kväll på ”exporten” 

 
När hösten kryper på är en kväll på Fiskeexporten ett tips för de kulinariskt 
lagda. Tillsammans med en lokal mästare på havets delikatesser får vi lägga in 
sill, grava och smaka på gravad lax, bereda rå tonfisk för inmundigande och 
sota lax.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Onsdag 4 december  
 
Tid:  18.30 – ca 20.30 
  
Plats:  Skeppsgatan 8, Hamnplan vid Hotell Fregatten 
 
Pris:  450 kronor/person 
Antal:  Max 10 stycken deltagare  
  
Anmälan:  Personalföreningen Kom An, 0340-888 80 

  Sista anmälningsdag är 22 november.  
  Anmälan är bindande från och med sista  
  anmälningsdagen. 

 

 



                                                  Oktober 2019 

 

9. Sill hör julen till! 

Joel & Stina lär er lägga in er egenkrämiga sill på två olika sätt samt en 

överraskande inläggning!  

Stina kommer även att berätta om grunderna för inläggningar samt vikten av 

bra råvaror. 

Vi avrundar kvällen med en sill-macka och en lättöl/ramlösa och kaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Onsdag 4 december  

Tid:  Klockan 18.00 - ca 21.00 

Plats  Köket på Joels Brygga, Träslövsläge 

Pris: 325 kronor/person.  

3 x inläggningar att ta med hem. 

Antal platser: Max 12 st 

Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

  Sista anmälningsdagen 28 november  

  Anmälan är bindande från och med sista 

  anmälningsdagen 
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10. Tomtetillverkning med Gumselids Hantverk 

Ulrika Skoglund från Gumselids Hantverk är tillbaka med sin populära 
tomtetillverkning. Ulrika kommer och visar hur du tovar din egna tomte och du 
får en fantastisk tomte att ta med hem. Nedan ser du några av de tomtar som 
producerats genom åren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   5 december kl. 18.00 
 
Plats:  Café stadshuskällaren 
 
Pris:  325 kronor/person inklusive material 
 
Antal:  6-15 personer/tillfälle 
 
Anmälan:  Personalföreningen KomAn, 0340-888 80 

 Sista anmälningsdag är 15 november 
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  

  

Swish nummer till KomAn är 1234531570 
 

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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