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Årsberättelse 2010  

 

Föreningens olika satsningar har gett olika resultat. 

Flera aktiviteter har varit mer än fulltecknade, medan några har vi tyvärr 

fått ställa in, på grund av för få anmälda. Men totalt har drygt 3500 

deltagare varit med. 

 

Årets erfarenhetsbyte med nio andra kommuner var i år förlagt till 

Hässleholm och Kommunanställdasförenings årsmöte var i Nyköping.  

Som vanligt två bra arrangemang med möjligheten för oss att knyta nya 

kontakter och uppslag till nya aktiviteter.  

Vi har även fått en ny logotyp som vi är stolta över. 

 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Under året har vi även träffats 

två halvdagar för göra upp årets aktiviteter. 

 

Nästan sedan starten 1981 har vi haft samarbete med Dagsås Buss. Nu 

har Dagsås beslutat att gå i pension, så vi har under året arbetat med att 

hitta nya samarbetspartners. Vi kommer fortsättningsvis samarbeta med 

Veddige Buss, S&S Resor och Asige Buss. 

 

Under 2011 firar vi 30 års jubileum som vi kommer att uppmärksamma. 

Med förhoppning om utveckla föreningen ytterligare så välkomnar vi alla 

medlemmar till våra aktiviteter. Om ni har förslag så lämna gärna dessa 

till styrelsen. 

 

Ett stort tack till styrelsen och Inger Bertilsson för ert arbete. 

 

Varberg 2011-01-20 

 

 

Leif Andersson 

Ordförande 

  



Verksamhetsberättelse 2010 

 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande 

sammansättning: 

Ordförande Leif Andersson Planeringskontoret 

Vice ordförande Per Brunhage Serviceförvaltningen 

Kassör Jan Svensson Ekonomikontoret 

Sekreterare Viviann Sturesson Serviceförvaltningen 

Ledamöter Bengt Uusman Barn- o utbildningsförv. 

 Eva Hjorth Socialförvaltningen 

 Ann-Marie Nyström Barn- o utbildningsförv. 

 Elly Davidsson Socialförvaltningen 

Suppleanter Anette Carlsson Gata & Park 

 Carola Sandberg Barn- o utbildningsförv. 

 

 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 

Målsättningen har hela tiden varit att leva upp till föreningens 

stadgar enligt 2 §: 

att  främja de faktorer som kan stärka och vidmakthålla de 

anställdas trivsel, samhörighet och kamratskap 

att för personalen planera och genomföra olika trivselarrangemang 

att genom sin styrelse eller annorledes verka för kontakter med 

andra organisationer 

att besluta om användning och fördelning av de medel för 

trivselbefrämjande åtgärder som anvisas av kommunen. 

KomAn-Bladet och annan information till medlemmarna läggs ut på 

föreningens egen hemsida www.koman.se och i Vinden under Personal. 

KomAn-Bladet utkommer tio gånger under året.  

Till vår hjälp med KomAn-Bladet har vi Inger Bertilsson, 

Personalförvaltningen. 

Tillsammans med personalföreningar från Falkenberg, Halmstad, Mark, 

Mönsterås, Hässleholm, Torsås och Kristianstads kommuner träffas vi en 

gång per år för erfarenhetsutbyte. KomAn är med i 

KommunAnställdasFörening (KAF) och deltog även på årets konferens i 

Nyköping. Vi blev inte valda till årets förening. 

http://www.koman.se/


Till vår hjälp med att anordna resor har vi sedan flera år tillbaka ett 

mycket bra samarbete med Dagsås Buss AB. Våra resor är populära och 

oftast bokas alla platser men under året har vi fått ställa in både resor och 

olika arrangemang. Vi har försökt att utreda varför och många har 

framfört att det är svårt att hitta i Vinden. Under 2011 ska vi därför 

försöka hitta nya vägar med att nå ut med vår information.  

I samarbete med en klass från PS-skolan så tog vi fram en ny logotyp till 

föreningen. 

Aktiviteter, resor och evenemang genomförda under 2010  

 

Friskvård  

I postmästarens gym finns det möjlighet att träna utan kostnad. 

Kommunhälsan har bidraget med rådgivning så man tränar rätt.  

Tisdagar och torsdagar har man kunnat träna gympa i Flickskolans 

gymnastiksal. Gympan har varit anpassad så alla skall kunna vara med.  

Under hösten började vi med yoga som blev mycket 

uppskattad. 

Som tidigare år ordnade vi bussar till Vårruset till 

Göteborg och Halmstad. 

I Veddige simhall har man haft möjlighet att simma och basta varje 

tisdag. 

Alla medlemmar som deltog i ”Tappavarvet” och ”Varbergsloppet” var 

med i utlottning av fina priser från föreningen.  

Tillsammans med Agenda 21 och Nordiska Cykelrådet genomförde vi en 

cykelkamp mellan alla avdelningar i kommunen med ett lyckat resultat. 

Kommunmästerskap i långgolf har genomförts på Varbergs Golfbana. Vi 

även haft kommunmästerskap i bowling och bangolf. 

  



Resor 

Vi har under året haft ett stort utbud på olika resor. Disney on Ice och 

Genrepet till Melodifestivalen har alltid varit populära resor där många tar 

med hela familjen.  

I december fick vi utöka till tre olika dagar att åka med till Köpenhamn 

och julmarknaden för att tillgodose intresset.  

Konstresa till Louisiana och Helsingör i april och i augusti till Märta Måås i 

Båstad.  

Båtresa till naturreservatet Vendelsö. 

Flera resor gick till Göteborg och till olika 

arrangemang såsom Buddy Holly, Grease, Robert 

Gustafsson, Björn Skifs och ZZ Top.  

Vi var givetvis med på årets stora händelse i 

Stockholm, bröllopet mellan Viktoria och Daniel. 

Övrigt 

Med hjälp av Stefan Larsén på Gata & Park genomförde vi en 

beskärningskurs. 

Med hjälp av Björn Johansson visades bilder från Varbergs centralort. 

Temat var ”Bilder från förr och nu”.  

Två kurser i stenugnsbakning som i samarbete med Karlsberg. 

Betongkurser har varit väldigt uppskattat och har därför genomförts flera 

gånger. 

Torgvandring med Gert Nelje som berättade om de vackra husen runt vårt 

torg. 

Två smyckeskurser genomfördes med lyckat resultat under hösten. 

I samarbete med naturum, Linda Eklund, fick vi 

veta vilka fåglar som finns på vårt kända Getteröns 

naturreservat. 

Plocka rätt svamp var en kurs där intresset var 

stort. 

Förra årets succé ”Bokbytardagen” genomförde vi i 

år men vi kallade den ”Bokbytarvecka”. Alla som 

vill skänker böcker som vi sedan säljer för 20 kronor/st. Hela behållningen 

hade vi beslutat skänka till Almers Hus och totalt blev det 5 267 kronor. 



Bokbytarveckan genomföras med hjälp av personalen på 

informationstorget. 

Vi hade även eget musikarrangemang med Jenny Almsenius med band i 

teatern.  

Något som alltid är efterfrågat är våra trivselkvällar som vi oftast har haft 

med hjälp av Olle Nordahl.  

Under året har vi även lyckas få rabatterade biljetter till olika 

arrangemang här i Varberg såsom Cirkus Brazil Jack och Julkonsert i 

Sparbankshallen. 

Vår återkommande fototävling ökar för varje år. 

Årets vinnare blev en bild på personalen i PS-

köket. 

Vi lottar ut fribiljetter till Warbergs innebandys 

hemmamatcher, gäller både damer och herrar.  

 

 

Styrelsen för KomAn 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Leif Andersson Pelle Brunhage Viviann Sturesson 

 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

Jan Svensson Eva Hjorth Elly Davidsson 

 

………………………………….. …………………………………..  

Ann-Mari Nyström Bengt Uusman  

 

 

 


