
1.  

KSP är här igen 
Melodi: Happy days are here again 

 

KSP är här igen 

med statistiken och planeringen 

vi går i spetsen för utvecklingen 

KSP är här igen 

 

KSP är här igen 

med ordföranden och styrelsen 

som går i spetsen för utvecklingen 

KSP är här igen 

 

– – – 

 

KSP are here again 

The skies above are clear again 

Let us sing a song of cheer again 

KSP are here again 

 

All together shout it now 

There’s no one who can doubt it now 

So let’s tell the world about it now 

KSP are here again 

 

– – – 

 

KSP ist wieder hier 

mit Eisbein, Korn und etwas Bier 

Container, Denkfabrik und lan Spatziertur 

KSP ist wieder hier 

 

– – – 

 

KSP ärúr 

Hagstófa sprútur síffror frem utúr 

Reykjavík jökúl, dökúl glidúr 

KSP geisír modúl. 

 

– – – 

 

Kappa Esse Pi é 

pianificatori e statistici 

siamo nel fronte dello sviluppo 

Kappa Esse Pi é qui 

 

Kappa Esse Pi é qui 

col Presidente e la Giunta 

siamo nel fronte dello sviluppo 

Kappa Esse Pi é qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

KSP:s bordsvisa 
Melodi: Oh Susanna 

 

Vi har kommit hit till denna stad som vi alla håller kär 

Nu har KSP årsmöte och då sjunger vi så här: 

Alla: Vår förening som heter KSP 

har en träff en gång om året och då vill vi vara med. 

 

Här är folk från när och fjärran ifrån söder och från nord 

och från styrelsemedlemmarna kan vi höra dessa ord: 

Styrelsen: Vår förening… 

 

Här är alla sorters människor även gubbar utav krut 

dom är oerhört vitala när dom sjunger sin salut 

KRUT-gubbar och -gummor: Vår förening… 

 

Vår förening har ett arbetssätt som ej lätt beskrivas kan 

men nu reser sig var arbetsgrupp och sjunger som en man 

Arbetsgrupperna:  Vår förening… 

 

Vissa medlemmar är komna från kommuner som är små 

för att man skall kunna se dom måste dom på stolen stå 

Små medlemmar (ståendes på stolarna): Vår förening… 

 

Det finns underliga varelser som ej varit här förut 

om dom reser sig i all sin längd får vi se hur dom ser ut 

Nya medlemmar: Vår förening… 

 

Hör, nu klingar det i glasen hedersgästerna står upp 

klarar strupen, tar till orda dom har fattat vår galopp 

Hedersgästerna:  Er förening… 

 

 

Det är långt till tjugohundra mycket längre dit än hit 

resan kräver riklig färdkost därför tar vi oss en bit 

Alla: Vår förening… 

 
  

https://open.spotify.com/track/6jW0crg5CTvgjpGzgdEEef?si=Cr8ULoMISHiWVtiUuMyEUw
https://open.spotify.com/track/4hIYzSzT7sGLSz9IWWQevq?si=-z-zDv6pQVylZCHVUG3pRw


3.  

Kommunplanören 
Melodi: Skogsflanören 

 

Jag är en tjänsteman 

ifrån en svensk kommun nånstans 

som ska försöka få 

den här kommunen i balans 

Jobbar på kommunkanslit 

med en väldigt viktig bit 

fast många tycker nog att det blir bara skit 

 

./. Jo vi tycker nog att det blir bara skit 

 

Jag har gjort en GPF 

Den blev ingen lyckoträff 

och delområdesprognos 

det är ganska svårt, gunås 

samt en häftig KBP 

För man vill ju hänga me’ 

min syftemålsättning det är att bli planör 

 

./. Hans syftemålsättning det är att bli planör 

 

Jag är en tjänsteman 

med häcken full av planeringsfrågor 

men politikerna blir aldrig riktigt eld och lågor 

Fast jag skrivit ner på pränt 

riktigt fina dokument 

som jag stup i kvarten till dom översänt 

 

./.Som han stup i kvarten till dom översänt 

 

Men jag vill ej bli ingenjör 

fast jag vet nog hur man gör 

Inte heller stadskassör 

fast det ger en bra dusör 

inte heller bli jurist 

för det är nog väldigt trist 

och det hade mig nog knäckt 

om jag blivit arkitekt. 

Mitt syfte är att bli en bra kommunplanör 

 

./. Hans syfte är att bli en bra kommunplanör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är en tjänsteman 

ifrån en svensk kommun nånstans 

som för en ny och jättefin idé 

vill dra en lans 

Jag lurar ut en bra modell 

kanske redan nu ikväll 

någon synnerligen okonventionell 

 

./. Han är synnerligen okonventionell 

 

Doa-doa doa-doa 

Jo man tar en rajtanta 

sammankallar – bla bla bla 

och beslutar – tra la la 

Och – hur var det nu det va 

Jo visst kan man om man vill 

när man bara tänker till 

Ja – nog är ja’ en jättebra kommunplanör 

 

./. Nej han är inte någon bra kommunplanör 

 

Nej han är inte någon bra kommunplanör 

 

https://open.spotify.com/track/7B7mckrL8kjfuzHPhv3Ej2?si=deq5RYdEQfWv4ILBygjQ-w

