
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till chef som lämnar sin arbetsplats 
Du 60-åriga förvaltningskvinna� 
Som nu valt att från oss försvinna� 
Vi kommer att sakna de stunder� 
då det i rummet utbröt ett visst dunder� 
från oss – stopp ett tag!� 
Inga snabba beslut idag!� 
Nu gick det lite väl fort!� 
Det här är alldeles för stort!� 
Vi behöver tänka, vrida och vända 
för allt kan ju faktiskt hända� 
När det gäller MBL, AML vi haft våra strider� 
Allt finns ju reglerat i fatalietider� 
Så har vi ju haft en och annan tvist� 
Vilket du har tyckt varit trist� 
Men, Tack för den kamp du har gett oss under dessa år� 
Vi hoppas att du nu en lugnare tillvaro får� 
Då kan du unna dig att slå dig ner i lugn och ro för att minnas� 
Vilka trevliga fackliga personer det kan finnas!� 
Grattis! Tack och Lycka till 
 

 
Tack till kollegor från arbetskamrat som lämnar sitt jobb 
Kära arbetskamrater, det gör ont när knoppar brister, på samma sätt gör det ont att säga hej då 
till Er idag. 
Arbetet här har varit som ett pussel, där de flesta bitar varit färgglada och vackra och hittat sin 
plats i pusslet snabbt. Bara några bitar har varit mörkare och grå till färgen och inte lika lätta 
att lägga. 
Mitt pussel har nu lagts under många år. Idag njuter jag av att alla bitar hittat sin givna plats 
och antagit en vacker bild med ram av guld. En fin tavla som jag kommer att bära med min 
för resten av mitt liv. 
Nu känner jag att min tid är kommen att söka nya spännande utmaningar. Idag vill jag tacka 
er för all positivt ni bidragit med till min bild och önskar Er alla framöver ett lika vackert och 
spännande pussel som mitt. 
 



Från gäst på adventskaffe Mel: Gammal folkvisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
”Tack kära värdar, en sådan stämning 
Som vi har ätit, helt utan hämning 
Så vi säger trots att vi haft så kul 
INTE EN KAKA TILL förrn’s efter jul” 

 
 
Till sjukgymnast, avslutning kurs i medveten närvaro: 
 

 
Sluta springa 
låt det ringa 
Sätt dig ner 
märk vad som sker 
Här och nu 
stilla dig, du 
 
Lugn och sans 
aktiv balans 

 
Allt är okey 
vi litar på dej 
 
För oss till ro 
vi bygger vårt bo 
andas in, kom hem 
släpp ut med ett mmm 
Vilken skatt 
- tack, tack, tack 

 
 
 

 



 
Tack i sagoform till uppskattad medarbetare som lämnar sitt 
jobb: 
 
”Det var en gång en skola som hette KomSuc (KomVux). I byn 
fanns en medicinkvinna som hette Snabba Pilen. Snabba Pilen satt 
i en hydda nästan i mitten av byn och tog emot besök. Ryktet gick 
att Snabba Pilen kunde ge svar på alla möjliga frågor och fler och 
fler m änniskor gick till hyddan för att få råd. 
Vid den här tiden var det många som ville bygga sig egna hyddor i 
byn och många ville fråga Snabba Pilen hur man skulle göra. Ja, 
det blev så många att köerna ringlade sig utanför Snabba Pilens 
hydda. 
Snabba Pilen tyckte också mycket om att spela på Stora Trumman 
(datorn) som hon hade i sin lilla hydda.  
 
På kvällarna när alla köer av besökande var borta kunde man höra 
hur hon spelade och spelade. Eftersom hon var medicinkvinna 
kunde hon under dagen samla alla frågorna i stora bananblad för 
att sedan föra över allt till Stora Trumman. 
 
En dag upptäckte Snabba Pilen att Stora Trumman inte räckte till. 
Hon måste skaffa en trumma till som hon kallade Stora Trumman 2. Några blivande 
medicinkvinnor kom och spelade på Stora Trumman 2, men den riktiga tonen ville inte 
infinna sig. En dag hände något märkligt. En kvinna steg in i hyddan och började spela på 
Stora Trumman 2 på ett sätt som Snabba Pilen genast tyckte om. Eftersom det här var ett 
förunderligt år hände det sig att en tid senare steg en medicinkvinna till in i hyddan. Hon 
kunde också spela på Stora Trumman. 
 
En kväll kunde äntligen Snabba Pilen gå ut ur hyddan för att se sig om. Ljudet från Stora 
Trumman blev allt svagare när hon gick allt längre bort eftersom hyddorna aldrig to slut. 
Snabba Pilen upptäckte att den lilla byn hade blivit en stor stad. Medan hon gick runt i staden 
funderade Snabba Pilen över så mycket att det inte fanns plats i den här sagan att berätta om 
allt hon tänkte på. 
 
När Snabba Pilen till slut kom tillbaka till sin hydda hade hon bestämt sig. Nu skulle hon sluta 
trumma och börja dansa i stället. Dansa var något som Snabba Pilen alltid älskat att göra. 
’Besökarna och alla andra som sedan inte fann Snabba Pilen i hyddan saknade henne mycket. 
Men en sak visste de alla att om Snabba Pilen inte funnits skulle KomSuc aldrig blivit en 
stad.” 


