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Det är lätt att bli hemmablind och inte se allt 
Sandviken har. Men Sandviken har faktiskt 
många guldkorn värda att vårda och minnas. 
Efter en dialog med föreningen Sandvikens 
vänner har vi därför valt att göra en artikelserie 
där vi lyfter fram 50 anledningar att älska staden.

Ida Eidem
ida@dinlt.se

20. Inner Wheel

I början av november firade Sandviken Inner Wheel-klubb 40 år. 
Klubben har tre mål, nämligen befordra sann vänskap, uppmuntra 
hjälpsamhet och främja internationell förståelse.  
Gun-Britt Carlson och Anna Edin, som varit med sedan starten, sä-
ger att de fortfarande känner sig som ungdomar.  
- Kanske känner man sig ung på grund av engagemanget i Inner 
Wheel, menar Gun-Britt.

Inner Wheel är ett kvinnligt nätverk 
som finns över hela världen. Att vara med 
i klubben innebär att man träffas, umgås 
och stöttar olika lokala, nationella och in-
ternationella projekt.

Nätverket startade i England 1924, kom 
till Sverige 1949 och till Sandviken 1974. 

Stor klubb sett till landet
I Sandviken har klubben 48 medlem-

mar, det är en stor klubb om man ser över 
hela landet, där den största klubben har 
närmare 70 medlemmar. 

- Det är många kvinnoföreningar som 
har lagt ner, men vi har verkligen bestått 
sedan starten, säger Gun-Britt Carlson.

Just nu deltar klubben i tre hjälpprojekt. 
Bland annat så bekostar klubben narko-
tika-sökhundar, totalt har man kunnat 
finansiera 47 sökhundar.

Klubben bedriver även ett samarbete 
med Rotarys läkarbank där man skänker 
bidrag som ska användas till att sända 
kvinnliga gynekologer och barnläkare till 
bland annat östra Afrika.

Det tredje projektet innebär att klubben 
delar ut stipendium till blivande sjuk- och 
undersköterskor som utbildar sig i de-
menssjukas specifika behov.

40 årsjubileum
I början av november firade klubben i 

Sandviken 40 årsjubileum med stor fest. 
Gun-Britt berättade om hur invigning-
en var 1974 när man startade klubben i 
Sandviken.

- Det var en jättefin invigning i Sand-
vikens kyrka och efteråt var det fest på 
Eos. Vid starten var det ett krav att kvin-
nornas män var medlem i Rotary, för att 
kvinnorna skulle få bli medlem i Inner 

Wheel. Men sedan några år tillbaka är det 
inte länge så, nu kan alla vara medlem, så 
länge man bli inbjuden av någon i klub-
ben, säger hon.

Idag är det Berit Stenmark som är presi-
dent för klubben, det har hon varit i drygt 
två månader.

Mycket vänskap
Gun-Britt, Anna och Berit pratar om 

den vänskap som finns i klubben, hur man 
ställer upp för varandra och stöttar.

- Det var en medlem som bröt benet för 
ett tag sedan. Hon bodde ensam men vi 
i klubben besökte och ringde henne ofta. 
I sådana situationer kan man se hur bra 
den här klubben är för många, säger Berit 
Stenmark.

Medlemmarna berättar att det är många 
föreningar som lägger ner i landet. Gun-
Britt tror att det främst handlar om tids-
press.

- Man har inte riktigt lika mycket tid 
idag. Sen tror jag att det handlar mycket 
om att många sitter mycket framför da-
torn samt stress, säger hon.

Vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse
Anna Edin, Berit Stenmark (nuvarande president) och Gun-Britt Carlson är alla stolta ”Inner wheelare”

TIdIGArE ArTIKlAr I SErIEn

1. Valhalla
2. Emma – mer än bara en båt
3. Ingemar Dunker
4. Kammarmusikfestivalen
5. Färnebofjärden
6. Berglunds bageri
7. Sigrids hage
8. Kulturcentrum
9. Kanalen
10. SAIK Bandy
11. Parkbadet
12. Tomas Ledin
13. Kungsberget
14. Språngbrädan
15. Storsjön
16. Hammarkören 
17. Sandvikens Folkbibliotek 
18. Sandviken Big Band
19. Sara Hector


