
 

 

                                                                                                        

 

 

 

   Stockholms Skolors Veteranförening 
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         Veteranförening      
           - kan det va' nå't? 
 
      Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen 
      Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms 
      Skolförvaltnings Veteranförening med Birger 
      Jarlhem som ordförande. I början bestod verk- 
      samheten av årsmöte varje år, men styrelsen 
      arbetade för att utöka programmet. Alla 
      pensionärer blev automatiskt medlemmar. 
 

 

           
         Styrelse 1982 
           Från vänster Gunnar Lindqvist, Margit Olsson, Annie 
           Strömbom, Anna-Carin Almström, Birger Jarlhem, 
           David Thörnblom, Bertil Hansson och Erik Brunhoff                
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
     
 
 
 
   
 

  

  

 

1982 ändrades stadgarna så att varje pensionär 
aktivt måste önska att få bli medlem och program-
verksamheten startade med en bussutflykt till 
Kedjebo internatskola. 1983 ordnades besök i 
Riddarfjärdsskolan och en utflykt till Hagaparken 
och i december träffades medlemmarna för första 
gången till adventskaffe - en hållbar tradition, 
som har serverats alla år därefter! Sedan 1984 
har programutbudet successivt utökats. 
 

1985 var ett betydelsefullt år för föreningen. 
Förvaltningen beslutade om ett årligt ekonomiskt 
bidrag, som innebar att föreningen blev själv- 
styrande. Stadgarna ändrades som konsekvens av 
detta - i fortsättningen skulle en kassör utses inom 
styrelsen och såväl revisorer som valkommitté 
skulle väljas vid årsmötena. En av förvaltningens 
anställda fick i uppgift att lägga upp och sköta 
föreningens medlemsregister i kommunens dator. 
Registret överfördes senare till en persondator. 
Förvaltningen ställde också upp med hantering av 
post. 
 

1985 avgick Birger Jarlhem som ordförande och 
Svea Ekdahl valdes till hans efterträdare. 1992 
tillträdde Knut-Roland Ohlsson, som år 2001 av-
löstes av vår nuvarande ordförande Johnny Dahlin. 
 

1987 ändrades föreningens namn till Stockholms 
Skolors Veteranförening. 
 

 



 

Antalet medlemmar var 603 i april 1984, 1 002 i    
december 1987, 1 902 i december 1994 och 2 005 i 
december 1997. Under 1998, då medlemsavgiften 
infördes, minskade antalet till 1 335. Sedan dess 
har vi noterat en årlig ökning och vid årsskiftet 
2013/2014 hade föreningen 1 925 medlemmar. 
 
 

 
 
Styrelse 2003-2004 
Stående från vänster: Folke Trägårdh, Janne Rask, Johnny Dahlin, ordf.     
Britt-Marie Göransson, Marianne Widstrand, Roland Ljungqvist. 
Sittande från vänster: Mona Danasten, Barbro Granlind, Gunvor 
Björe-Thorild, Barbro Abrahamsson. 
Saknas på bilden: Nils-Erik Alsén, Olov Eriksson, Per Gunnar Mossberg 
och Kerstin Thörnvall.

ELDSJÄLAR i vår förening 
 

En av de första var David Thörnblom, initiativtagare 
till projektet "GAMMAL - UNG", som pågick under 10 
år. Det handlade om att finnas på plats i skolan, att 
skapa kontakter med elever och mellan elever. 
 

Mildred "Millan" Andersson arbetade intensivt med 
att utöka programverksamheten med olika attrakti- 
va besöksmål. Med stort engagemang ansvarade 
Millan också för VÄNTJÄNST åren 1988-2000. 
 

Knut-Roland Ohlsson genomförde 1993 en om- 
fattande ENKÄT bland medlemmarna för att få 
bättre kunskap om vad man önskade av sin 
förening. Ett resultat av enkäten utgjorde den 
cirkelverksamhet som startades 1994 och som 
fortfarande pågår. 
 

Gunvor Lindh var föreningens sekreterare under 14 
år. Hennes trägna och noggranna förarbete låg till 
grund för jubileumsskriften när föreningen firade 25 
år 2004. Gunvor sammanställde också föreningens 
material för överlämnande till Stadsarkivet.  
 

Barbro Granlind efterträdde Gunvor Lindh som 
sekreterare i föreningen och blev en engagerad och 
drivande kraft på många områden. Barbro var bl.a. 
initiativtagare till den mycket uppskattade musik-
lyssningen i samarbete med Hans Persson. Barbro 
var den som utarbetade jubileumsskriften 2004, 
som ligger som underlag för årets jubileumsskrift. 
 



 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Styrelse 2014-2015 
    Stående: Ingrid Holmberg, Per Gunnar Mossberg, Eva Eklund, Olov 
    Eriksson, Marianne Sjöström, Nils-Erik Alsén, Kerstin Niklasson (adj) 
    Sittande: Lars-Olof Sandberg, Britt-Marie Göransson, 
    Johnny Dahlin (ordf), Maud Endom, Rigmor Hällsjö 
    Ej med på bilden: Annette Howing,   Maj-Britt Lennström →  
 
 

Styrelsen utgör fortfarande en entusiastisk skara av idé- 
givare och vi får många bevis på uppskattning från våra 
medlemmar. Föreningens program, som sänds ut fyra 
gånger per år, bjuder på en varierad verksamhet. Vi har 
varit med om 
 
     vandringar i naturen                 jazz 
 

    
 
     stadsvandringar            och    bussuflykter             

                     

 

 

 
Vi har klättrat i Storkyrkans torn och 
i Cedergrenska tornet 

   
 
               Vi har sett mycket konst 
 

                                        

           
         och varje år har vi träffats på 
       årsmöte   och   adventskaffe 
 

           

 

 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Hemsidan kom till genom initiativ av vår dåvarande sekreterare 
Barbro Granlind. Hon började med att ta emot anmälningar på 
sin egen e-post, men det blev nog lite för mycket även på den 
tiden. Hon övertalade mig att skapa en egen e-postadress och en 
hemsida för föreningen. Den lades ut den 1 maj 2005. På 
hemsidan lägger vi ut alla våra program. Vi sparar en del pengar 
och miljö på att över 100 medlemmar avstår från att ta emot 
programmet med post. 
 

 

På hemsidan finns också en del andra ”bra att ha saker”: 
Rapporter och bilder, föreningens aktiviteter från 1982, en lista 
över styrelse och funktionärer i föreningen, våra stadgar, förra 
jubileumsskriften och denna skrift. Hemsidan har haft nästan 
50 000 besökare sen starten och har i genomsnitt 16 besökare 
per dag. 
             Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg, Webbmaster 
 
 
Utbildningsförvaltningen tillhandahåller lokal, telefon, 
dator, posthantering och kontorsmateriel. På grund av 
att förvaltningen är trångbodd har vårt kansli fått byta 
lokal många gånger, men med undantag av en kort tid 
i Nytorpsskolan har vi alltid haft tillgång till lokaler i 
innerstaden. 
 
Vår styrelse är en arbetande styrelse. Förutom vid 
sammanträdena en gång per månad engagerar sig 
ledamöterna bl.a. i programverksamheten och de 
administrativa arbetsuppgifter som följer med den.  
 
I april 2013 skrevs kontrakt med Stadsarkivet om 
överlåtelse av arkivhandlingar. Hos Stadsarkivet finns 
nu material fr.o.m. 1976 t.o.m. år 2011. Vart femte år 
kompletteras arkivet. 
 

     

 



 

  

    Veteranförening 
      - visst har det va'tt nå't 
 

Ja, vi firar ju 35-årsjubileum i år! 
 

Våra program är mycket uppskattade. Programhäftet 
sammanställs av Kerstin Niklasson med väl funna 
bilder/foton som verkligen förhöjer nöjet och glädjen 
att bläddra i programmet. Vi kan registrera ett stort 
antal anmälningar, vilket innebär att vi måste 
beställa extra visningar till det mesta. Glädjande 
för oss i styrelsen! 
 

Några milstolpar: 
-  I vårprogram 2, 2004, skrev vi att vi åtog oss att 
   övergå till e-post i största möjliga utsträckning. 
-  I höstprogram 2, 2005, skrev vi att vi hade en 
   hemsida, www.skolveteran.se, med Lars-Olof 
   Sandberg som webbmaster. Vi fick adressen 
   info@skolveteran.se. 
-  I höstprogram 1, 2010, bad vi medlemmarna att 
   tänka sig att nöja sig med programmet via 
   hemsidan. 
-  I år har en Verksamhetsplan med mål, 
   värdegrund mm för 2014-2015 utarbetats. 
 
Med oförtruten entusiasm och energi arbetar vi i 
styrelsen vidare för vår förening. Vårt mål är att ha 
nöjda medlemmar !! 
 
 


