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LFV pensionärsförening Arlanda Bromma – Historik
Trots att Bromma flygplats invigdes 1936 och Arlanda flygplats invigdes 1962 var det inte
förrän Carl-Oscar Johansson avancerade till pensionär 1993 som nuvarande
pensionärsförening bildades.
Efter 20 år i Luftfartsverket med allt vad det innebar började nyblivne pensionären Carl-Oscar
titta på eventuella möjligheter att starta en pensionärsförening enligt mönster från Stockholms
Brandkår. Det mognade mer och mer i den f.d. brandmannen och läraren på Brand- och
Räddningsskolan Carl-Oscars huvud. Till slut så kontaktade han Sivert Eriksson och Ulla
Holm som också var nyblivna pensionärer. Carl-Oscar föreslog ett möte med sina två
pensionärskollegor för att diskutera sitt förslag. Till en kopp kaffe och wienerbröd kom de
fram till att förslaget var ”fasiken” så bra. – ”Vi tre skall starta en pensionärsförening, och
vårt förslag till namn blir LFV pensionärsförening Arlanda Bromma”. Vi diskuterade ett bra
tag till och kom fram till att bilda en interimsstyrelse.

Från vänster: Carl-Oscar Johansson, Ulla Holm och Sivert Eriksson.

En kallelse sattes ihop för bildande av en pensionärsförening för Luftfartsverket Arlanda
Bromma och aviserade mötet till den 25 november 1993 kl 17.00 i byggnad B-3, gamla
(första) utrikesterminalen på Arlanda.

Kallelsen löd:
Samling enligt ovan
punkt 1
punkt 2
punkt 3

Information av Hans-Ivar Glantz, dåvarande teknisk chef på Arlanda.
Mötesförhandlingar.
Personalavdelningen bjöd på kaffe och bröd.

Ring och anmäl Ditt deltagande till Ulla 08-591 40282, Sivert 08-797 6690
Ring den 18-19 november mellan kl 12.00-14.00.
Mötet resulterade i att interimsstyrelsens sammansättning blev Carl-Oscar Johansson BRS,
Ulla Holm SATm och Sivert Eriksson SATf.
En av interimsstyrelsens första åtgärder var att kalla till ett stormöte där en ordinarie styrelse
för den nybildade pensionärsföreningen skulle väljas. Resultatet blev över förväntan. I en av
konferenssalarna i B-3:an samlades 60 personer från Luftfartsverket. Beslut fattades och vår
kommande förenings namn blev Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda Bromma.
Följande styrelse valdes:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleanter

Carl-Oscar Johansson
Hilkka Rodhe
Karin Larsson
Sivert Eriksson
Ulla Holm
Gösta Sandgren
Birgit Korposoff
Suzanne Eweman

Stående från vänster: Gösta Sandgren, Karin Larsson, Birgit Korposoff, Sivert Eriksson och
Carl-Oscar Johansson. Sittande från vänster: Suzanne Eweman, Hilkka Rodhe och Ulla
Holm.

Med mycken vilja och stort intresse började styrelsen att arbeta för den nya föreningen. Det
fanns vilda planer och många funderingar. De flesta möten hölls i B-3:an. I början var det
många praktiska frågor som skulle lösas. Som t.ex. hur stor medlemsavgiften skulle vara, ska
vi ha egna brevpapper och kuvert och inköp av frimärken men även mycket annat. Allt löste
sig till slut med stöd av Luftfartsverket, entusiastisk styrelse och engagerade medlemmar. Och
än i dag fortsätter pensionärsföreningen att drivas om möjligt ännu mer ambitiöst med
aktiviteter nästan varje månad, trevliga utflykter och trivsamma träffar.

Vi arbetade för dagens flyg

