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Inga-Majs stora insats i GVB var att hon tillsammans med Ulla-Britt Lindberg fick 
Gustaf-Vasa och Bredängs Scoutkårer att slå ihop 1969. Man får också tacka dessa två 
för att GVB tack vare denna sammanslagning överlevde 70-talet. Inga-Maj eller 
"Flingan", som var hennes scoutnamn, var blåvingeledare i Bredängs Scoutkår. Efter 
sammanslagningen blev Inga-Maj vice Kårordförande i den nybildade kåren till långt 
in på 70-talet och hon deltog med största intresse i alla KS-sammanträden och gjorde 
många bestående insatser.  

Hon var också i många år på 60- och 70-talet ansvarig ledare för både pojk- och 
flickscout-minior-avdelningarna  i  Bredäng. Hon var vald till Al på flickavdelningen 
och eftersom Al på pojkavdelningen oftast var vakant så körde hon den också ibland 
som ensam ledare. Det var inga små avdelningar, vi hade under första halvan av 70-
talet, 25-30 medlemmar på bägge. Eftersom hon jobbade på Fritids ute i Bredäng är 
det många som har börjat i Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng tack vare  henne.  



 

 

I 

nga-Maj var en av kårens ständiga medlemmar och således medlem i kåren till sin 
död 2017. 

 

Jag och alla de scouter som börjat i GVB tack vare dina insatser och som haft dig 
som ledare kommer att sakna dig! 

Lars-Olof "Pliiiggis" Sandberg 
Hedersordförande i GVB 

 

Kommentarer på GVB50+ (Grå Vargar Bara) 

Kerstin Odevik  Fina bilder på Inga Maj! 

UB, jag och IM hade under några år miniorerna i Bredäng! Minns henne också från 
sommarlägren. Varm, rolig och mycket duktig ledare.Kommer ihåg när man vaknade 
på Ånhammar och IM pratade med sin hund: "Lilla Jolly, lilla Jolly"! 

Karin M Ahlström  Många fina minnen och lilla Jolly förstås! 

Per-Uno Nilsson  Inga-Maj var min första Al som ung miniorledare och lilla Jolly lilla 
Jolly lever kvar för alltid även hos mig. 

Johan Westberg  En av mina första ledare i Bredäng. Hennes positiva minne har alltid 
funnits hos mig genom scoutåren. 

Thomas Hacke Haskel  Jag var med som Vargungeassistent med Akela Inga-Maj UB. 
Hette Baloo. Härliga tider. 


