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I augusti kunde SSBF äntligen ha sitt årsmöte. 
Det skulle egentligen skett innan februaris 
utgång. Men som för de flesta föreningar 
så har pandemin varit ett hinder. Årsmötet 
innebar även att nya styrelseledamöter valdes 
in och undertecknad fick förtroendet att bli 
ny ordförande. Karleric Eiderbrant framförde 
från medlemmar och styrelse ett TACK till  
Fred Nordberg som suttit i 12 år i som fören-
ingens ordförande.  
   Nu hoppas vi på att SBBF ska kunna komma 
igång med fler aktiviteter när restriktionerna 
har släppts. Bygdevandring och musikkväll i 
Skirögården är bl.a planerade. Jag gillar ju att 
forska på det som hänt i Skirö förr i tiden och 
i detta nummer blir det även några sådana 
återblickar. 
Önskar er alla en trivsam höst! 
Gunilla
 
Manusstopp  Utkommer
1 mars   Mars
1 juni   Juni
1 september  September
1 december  December

 Medlemsavgiften i SSBF är:
 200:-/ enskild 300:-/ familj
 Bg. nr: 5623-5930
 Swish: 123 065 60 58  

Omslagsbild:  
Karintorps allé 
Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det 
gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom 
bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i 
styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på 
papper, usb eller via e-mail:  
frenillasbod@gmail.com
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Vad innebär det att vara ordförande i en förening? Ett stort ansvar känns det som, 
men också väldigt intressant och roligt. Att man är beredd att jobba ideellt och läg-
ga många timmar av sin fritid är också något man får ta med i beräkningen. Fred 
och jag har sedan vi fl yttade hit 2002, engagerat oss i den bygd vi valt att leva i. Jag 
fi ck snart frågan om att gå med i SSBF:s styrelse och eft er bara några år blev jag 
kassör. När frågan kom, om att köpa in skolan och göra om den till en bygdegård, 
blev Fred tillfrågad om att rita och hjälpa till med att leda arbetet med att bygga 
om den till ett funktionsenligt allaktivitetshus för bygdens befolkning. Hus och 
byggnader är ju Freds stora intresse. Jag kan säga att han lade både själ och hjärta i 
detta projekt. När Louise Sommansson avgick på grund av hälsoskäl blev Fred vald 
till ordförande.
   Sedan dess har vi levt med SSBF och Skirögården bokstavligen. Eft ersom Fred 
och jag haft , både egna företag och gemensamt företag, var det ju inget nytt att ta 
tag i saker och ting. Det är roligt och spännande när det händer saker och man 
får vara en del i det. Jag tror inte det har gått en dag utan att det varit något med 
SSBF som skulle göras på ett eller annat sätt. Nu byter jag roll och lämnar över till 
Solvieg Forsmyr, eft er sexton intressanta år som kassör i föreningen.
   En ordförande ska ju leda arbetet och leda styrelsemötena. Men det viktigaste 
uppdraget är att fördela arbete och ansvar till alla styrelsemedlemmarna och fören-
ingens övriga medlemmar. Det är tillsammans vi kan jobba och utföra olika pro-
jekt som gagnar vår hembygd och på så sätt oss alla som bor och verkar här. Därför 
har jag också önskat att vi skulle bli fl er i styrelsen. Fyra nya styrelsemedlemmar 
valdes in på årsmötet, vilket är glädjande. Nya styrelsen ser du på sid. 2
Alla behöver vara delaktiga för att det skall bli riktigt bra. Du kan först och främst 
stödja genom medlemsavgift en. Jag välkomnar nya idéer, du kan tala om att du är 
villig att hjälpa till med olika saker, så jag vet att vi kan höra av oss till dig.  
       ”Vi gör det tillsammans” är min paroll!

Den avgående ordföranden 
Fred Nordberg avtackades av
Pinge Lindqvist och Gösta Jonsson. 
De kom med blommor och den riktiga
Skirönyckelen, som det heter på 
Skiröspråk. En nyckel att hänga på 
väggen som minne från en rolig tid.
Fred vill härmed framföra sitta varma
tack till styrelsen och till er 
medlemmar. 

Ordförande! Vad gör en sådan? 
 av Gunilla Nordberg



  
   KALENDERN 2021      September
          
         21/9   Sophämtning. 
         20/9   Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
                    Kretslopp Sydost 020-40 43 00  info@kretsloppsydost.se
         25/9   kl. 10.00. Bygdevandring runt Karintorp och ev. Sjöarps Frälsegård i mån 
                    av tid. Samling vid Övrasjöns badplats. Daniel Karelid guidar oss. Kläder                           
     eft er väder och sköna skor. Tag med dig fi kakorg så fi kar vi tillsammans!         
     Arr: SSBF
          27/9  Bokbussen kommer till Skirö förskola  15.15-15.45, G:a aff ären 15.50-16.00

    Oktober
       
           5/10  Sophämtning. 
         14/10  kl. 18.00 Taizémässa i Skirö kyrka.
         18/10  Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
                     Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
         19/10  Sophämtning.
         25/10  Bokbussen kommer till Skirö förskola  15.15-15.45, G:a aff ären 15.50-16.00
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SmålandsTrädgårdsSmålandsTrädgårds
Bouleklubb Bouleklubb 

MåndagarMåndagar

Boule träning
Sept i Skirö
kl. 16.00-18.00
Okt–april i Vetlanda
kl. 16.00-18.00

Bastun har en egen
Facebookgrupp
bastumedbjörkävenutaniskirö
Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.

Pris: 30kr. Betala gärna med
swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man 
skall basta.
Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.
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       KALENDERN 2021                   November   2/11  Sophämtning.
                  6/11  kl. 19.00 Alla helgons dag. Minnesgudstjänst Skirö kyrka 
                13/11  kl. 19.00 i Skirögården Musikkväll med Cornelis van Son.  
                            Arr: SSBF 
           16/11  Sophämtning. 
           22/11  Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till  
                            Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se 
                22/11  Bokbussen kommer till Skirö förskola  15.15-15.45, G:a affären 15.50-16.00 
 27/11  kl. 18.00 Eventuellt Missionsförsäljning i Millebo Missionshus.  
                            Håll utkik ifall det blir! Beror på Coronaläget om det går att ordna.

 
Första advent. 
Söndagen den 28 november
Barnen tänder granen i  
Skirö centrum kl. 17.00.
 
 
 
Alla hälsas hjärtligt välkomna.
Det bjuds på glögg och pepparkakor
och en stunds BYAGEMENSKAP!
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Ylva Johansson har rötter i Skirö. 
Åtminstone en liten rot.  
av Gunilla Nordberg 
 
I somras fick jag en förfrågan om  
jag kunde ta reda på om Ylva Johansson  
hade några rötter i Vetlanda. En person  
hade hört att det kunde vara så. Idag är  
det ju ganska enkelt när man bara kan  
googla på kända personer och oftast få upp deras familjeförhållanden. 
   Jag vet givetvis vem Ylva är, men på wikipedia kunde jag hitta lite mer. Ylva 
Julia Margareta Johansson är född 13 februari 1964 i Huddinge i Stockholms län. 
Hon är en svensk socialdemokratisk politiker och EU-kommissionär med ansvar 
för inrikes frågor. Utbildad lärare vid Lunds universitets ämneslärarutbildning i 
matematik och fysik 1985–1988 och vid Lärarhögskolan i Stockholm 1991–1992. 
Hon arbetade som lärare 1988 och 1992–1994 i matematik, fysik och kemi.
   Hennes pappa hette Börje Johansson född 1930. Johansson är ju inte helt 
ovanligt, men eftersom han eventuellt var född i Vetlanda, så började jag med 
att titta i kyrkans födelsebok för Vetlanda. Mycket riktigt hittade jag honom där. 
Hans föräldrar var bosatta i Solhem i Järeda församling. Jag läste deras namn. 
Sågverksarbetare Oskar Renius Johansson f. 1888 i Högsby gift med Julia Alfrida 
Lindström f. 1891 i Skirö. 
   Nu blev det ju riktigt spännande. I Skirö! Var någonstans? I Skirös kyrkböcker 
hittade jag Ylvas farmor i torpet Granelund under Östra Skirö Mellangård. Torpet 
finns utsatt på en karta. Från vägskälet där Slätvägen möter Virserumsvägen, så 
ligger det bara några hundra meter in till höger. Det finns ingen väg eller stig 
därifrån. Men man kan åka en skogsbilväg ända fram till torpet via Toljavägen och 
svänga av mot Lindås och sedan följa vägen förbi Skärveten tills den tar slut. Då är 
man framme. 
   Ylvas farmor Julia Alfrida Lindström stod som nummer sex i syskonskaran. 
Familjen hade flyttat hit från Stenberga i november 1889. Alla barnen var födda 
där, det var bara Julia som var född här i torpet Granelund i Skirö. De stannade tre 
år i Skirö, sedan bar det av till Korsberga socken där de flyttade in på torpet Lilla 
Salshult. Här föddes ytterligare två barn. 1898 flyttade de igen och nu tillbaka till 
Stenberga, till torpet Lundeberg under Lundås.  Julias far Johan Alfred Lindström 
fick möjlighet att köpa detta torp och bli sin egen torpare. 
 Barnen hade nu vuxit upp och skingrats åt olika håll. Några emigrerade till 
Amerika, en till Canada. 1925 dog Johan Alfred och gamlamor blev ensam med 
med två döttrar hemma. Julia träffade en man ifrån Järeda som hette Oskar och 
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gifte sig med honom 1929. De bosatte sig i Järnforsen i Järeda församling.   
Hon blev gravid och 1930 när hon skulle föda, åkte hon till Vetlanda. Där fanns 
inget BB på sjukhuset förrän 1942. Men distriktsbarnmorskan frk Elin Sund, gift 
Larm drev ett litet BB i ett hus på Långgatan. Det sägs att det fanns en stork på 
huset. Kanske var det där som Ylvas pappa Börje föddes. Börje blev enda barnet. 
Han växte upp i Järnforsen och började som snickarlärling. Men sedan utbildade 
han sig och blev så småningom utbildningssekreterare. 1956 gifte han sig med Ulla 
Andersson f. 1931 i Falköping. Hon var kurator och psykoterapeuft. De bodde i 
Huddinge där Ylva föddes. 
   Hon började sin politiska karriär som riksdagsledamot för Vänsterpartiet kom-
munisterna 1988-1991 efter att hennes kandidatur drivits av partiets ungdoms-
avdelning Kommunistisk ungdom. Hon gick sedan över till Socialdemokraterna 
och blev skolminister i Ingvar Carlssons regering 1994. Ylva Johansson har utöver 
politiken ett stort fotbollsintresse och var tidigare ordförande i Stockholms Fot-
bollförbund. Ylva Johansson har tre barn, tvillingar i första äktenskapet med den 
vänsterpartistiske politikern och journalisten Bo Hammar samt en son med det 
tidigare socialdemokratiska statsrådet Erik Åsbrink, numera rådgivare för invest-
mentbanken Goldman-Sachs.  
Nu ska jag se om jag kan leta reda på om det finns någon grund kvar från torpet 
Granelund. Är det någon som vet mer om det? Hör gärna av er till mig i så fall!  

  
Vid den röda punkten låg Granelund. Ett litet torp under Östra Skirö Mellangård.



ANSLAGSTAVLAN

GRATTIS

    

Josefi n och Hampus  
         till er lilla Lea! 13 november kl. 19.00

 Musikafton med PUB 
 i Skirögården.
 Catfi sh Charlie spelar

Lördag den 9 oktober städar vi 
Skirögården. Den behöver lite
omvårdnad både ute och inne.
Vi tar ett tag och krattar löv och
städar lite här och där!
Hjälper du oss är vi tacksamma!
Vi samlas på gården kl. 10.00
och hjälps åt några timmar! SSBF 
bjuder på hemlagad ärtsoppa och 
trevlig samvaro såklart!
Styrelsen

  Välkomna till Skirö hela familjen!

Bygdevandring i Karintorp
Lörd. den 25 september.
Samling vid Övrasjöbadet
              kl. 10.00

Daniel Karelid är ciceron.
Tag med fi kakorg så fi kar vi      
tillsammans efteråt.


