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MERITFÖRTECKNING UTBILDNINGAR OCH KURSER 
 
8-årig folkskola 1951 - 59 
 
2-årig verkstadsskola 1961 - 63 Enköpings Stads Yrkesskola. 
 
Värnplikt 1964 - 65 Kungl. Södertörns Flygflottilj. 
 
Motionsledarkurser 1974 - 76 Vecko- och veckoslut. 
 
1-årig Vuxenutbildning 1977 - 78 Grundskolekompetens. 
 
2-årig träteknisk gymnasieutbildning 1991 - 93 Gymnasieskolan Ljusdal. 
 
20-veckors Datorutbildning 1996 - 96 AmuGruppen Hudiksvall. 
 
1-årig Folkhögskola 1996 - 97 Tidningsmakarlinjen, Ålsta fhs. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANSTÄLLNINGAR 
 
BYGGNADSSMIDESARBETARE 1963 - 65 H. Ahrnes Smide, Sigtuna. 
Svetsning, slipning och tillverkning av olika smidesarbeten på verkstad och 
byggarbetsplatser. 
 
GRÄVMASKINSREPARATÖR 1965 - 67 Åkermanmaskiner, Knivsta. 
Reparation, underhåll och service på entrepenadmaskiner. 
 
CHAUFFÖR 1967 - 68 Ivars Fjäderfä, Stockholm. 
Distribution av färska och frysta varor i och omkring Stockholm. Stationerad 
vid Johanneshov. 
 
CHAUFFÖR 1968 - 70 KF:s Äggpackeri, Bro. 
Hämtning av ägg från hönserier i Mellansverige. 
 
FRITIDSLEDARE 1970 - 70 Häggeby fritidsgård. 
Fritidsgårdsverksamhet under kvällstid två kvällar/vecka. 
 
MONTÖR 1970 - 74 AB Storstockholms Lokaltrafik. 
Reparation och underhåll av bussar vid Enebybergsgaraget. 
 
EGEN FÖRETAGARE 1974 - 75 Häggeby, Bålsta. 
Åkeri med kranlastbil. Mestadels körning på byggarbetsplatser. 
Ansluten till Lastbilscentral. 
 
BUSSFÖRARE 1976 - 77 Bålsta Buss AB, Bålsta. 
Landsortstrafik med viss stadstrafik. 
 
KRETSKONSULENT 1977 - 77 Håbo Vi-Unga. 
Projektledare för sommarkul. 
 
MONTÖR 1979 - 79 AB Vacuvein, Örsundsbro. 
Tillverkning av detaljer till förpackningsmaskiner 
på experimentverkstad. 
 
VAKTMÄSTARE/FASTIGHETSSKÖTARE 1979 - 83  
Västerängsskolan, Bålsta. Upplåsning - stängning. Däremellan alla 
förekommande arbetsuppgifter på låg- och mellanstadieskola. 
 
INSTITUTIONSTEKNIKER 1983 - 84 Humanistiska Läroverket, Sigtuna. 
Förutom reparation och underhåll, arbetsledare för skolans lokalvårdare. 
 
EGEN FÖRETAGARE 1984 - 86 Butvier gård, Gotland. 
Hönseriarrendator med inriktning på äggproduktion. 
 
FRITIDSLEDARE 1984 - 85 Klintehamn, Gotland. 
Fritidsgårdsverksamhet två kvällar/vecka. 
 
VÄKTARE 1986 - 87 Securitas Västra Sverige AB. 
Stationärbevakning vid Vin & Sprit i Falkenberg. 
 
UTKÖRARE 1987 - 87 Falcon AB, Falkenberg. 
Distributionskörning av öl och läsk i och omkring Falkenberg och Halmstad. 



 
KYRKVAKTMÄSTARE 1987 - 90 Hässelby församling, Sthlm. 
Vaktmästare och fastighetsskötare med kyrka, församlingshus och tillhörande  
parkområde som ansvarsområde. 
 
BUSSFÖRARE 1990 - 91 AB Linje Buss, Kristianstad. Behovsanställd som förare vid 
innerstads- och förortstrafik. 
 
EGEN FÖRETAGARE 1994 - 95 Hantverksbutik, Järvsö. 
Efter ett ALU-projekt med HNA som samordnare, övergång till företaget Hälsinge-Bocken. 
 
VAKTMÄSTARE 1998 - 99 Grans Gård Butik & Cafe AB, Bålsta 
Allt från trädgårdsskötsel och vaktmästarsysslor till servering och disk. 
 
MUSEIASSISTENT 2000 - 06 Skoklosters slott. Assistera personalen vid hantering 
av foto, hemsida, marknadsföring m m. Inskrivning av text i föremålsdatabasen. 
 
FRILANSREPORTER 2000 - 15 Upplands Nyheter. På egen hand leta upp intressanta ämnen 
att göra reportage på. Minst en artikel varje vecka sedan starten. 
 
 
Några rader om mig. 
Jag är en kreativ man som fyllde 70 år på luciadagen 2014. Jag har en mjuk framtoning. Som den skytt jag är 
med att fylla år i december, är jag äventyrligt lagd och har sökt spännande saker i livet. Kanske är det därför 
som jag provat många olika jobb och yrkesinriktningar. Jag är en händig och praktiskt lagd person som inte 
backar för att prova det jag tycker verkar intressant. 
Det sista långvariga jobbet jag hade var på Skoklosters slott. Där jag slutade sista februari 2006. 
Mina uppgifter där var att som museiassistent vara behjälplig med varierande uppgifter inom data 
och allehanda praktiska sysslor. Nu är jag pensionär och frilansar som reporter på tidningen Upplands 
Nyheter och serverar vid minnesstunder efter begravningar lite då och då. Ett par somrar två månader har jag 
arbetat som turistinformatör vid Turistbyrån i Skokloster.  
 
Men, nu söker jag mig bort från min hembygds tassemarker till ett Paradis där jag får leva de sista ljuva åren i 
symbios med ett underbart hem, natur och människor. En plats på jorden där naturen liksom människorna 
visar upp sina bästa sidor. Idag bor jag i lägenhet i Skokloster men har bott i hus stor del av mitt liv och det är 
så jag vill ha det – bo i eget hus på landet. Värmland, Dalarna eller Hälsingland är platser där jag kan tänka 
mig att bo och kanske framför allt, där jag har råd att köpa ett hus.    
 
Idag är jag som jag nämnt frilansreporter på tidningen Upplands Nyheter. Det sista numret av 
tidningen Runan som jag gjorde i 7 år, en tidning i A4-format som gavs ut i 1200 ex två gånger 
per år, gavs ut sista gången år 2006. Är aktiv i Håbo Närradioförening som sekreterare, reporter 
och tekniker och har varit det i många år. I dagarna har jag gett ut min första bok, en Bild- och 
diktsamling på 60 sidor. Jag har många strängar på min lyra och till alla som är intresserade av att 
få ta del av mina kunskaper är jag tillgänglig. Som den allt i allo, vaktmästare, chaufför, slöjdlärare, fotograf, 
skribent eller i stort sett vad som helst där sunt förnuft och logiskt tänkande är värdefullt passar jag bra in. 
 
Välkommen att maila, ringa eller skriva ett brev till mig: 
 
Tommy Hildorsson, Abbotvägen 22, 746 95 Skokloster. 
 
E-post: morgondis@gmail.com 
 
Telefon 018-38 68 07, 070-649 83 41 


