
Detta har hänt genom åren som gått 

2003  

5 aug På initiativ av Elisabeth ”Lisa” Johansson samlades ett antal pensionärer för att 
dra igång en Veteranförening för Vattenfallspensionärer i Region Öst. En 
interimsstyrelse bildades bestående av: 
 
Kaj Fälth, ordförande 
Elisabeth Johansson, sekreterare 
Leif Hallin, kassör 
Sigge Stensson, ledamot 
Stig Ingesson, ledamot 
 
Vid mötet deltog även Eva Axelsson och Rolf Clifford. 
 

27 aug Deltagarna i mötet den 5 augusti träffades på Vattenfalls kontor på 
Medevivägen för ytterligare planering. 
  

30 sep Interimsstyrelsen hade kallat till ett allmänt möte för information och 
diskussion om föreningens bildande. Intresset var stort, och ett 60-tal 
pensionärer kom till mötet. Interimsstyrelsen kompletterades med ytterligare 
en ledamot, Eva Axelsson. Vid mötet informerade Vattenfall Försäljning (Pia 
Andersson) om personalavtal för el och telefoni för pensionärer anslutna till en 
veteranförening inom Vattenfall. 
 

9 dec Jultallrik serverades på Folkets Hus. Ett 30-tal pensionärer deltog. 

  

2004  

24 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Per Hallberg, Eldistribution Sverige, berättade om sina år inom Vattenfall. Han 
informerade också om vad som händer inom Vattenfall idag. 
Pia Andersson informerade om Vattenfalls personalavtal när det gäller både el 
och telefoni. 
 

April Uppdelat på två dagar genomfördes studiebesök på Vattenfalls kontor i 
Linköping, där Britt-Marie Charfi och Rolf Svensson var värdar. 
 

26 maj Ett studiebesök genomfördes på Motala Motormuseum. 

2 sep Boulespel och tipspromenad i Råssnäs. 

September Höstmöte genomfördes på Charlottenborgs slott. 

26 okt Ett studiebesök genomfördes på Vattenfalls värmeverk i Motala, där Claes-
Göran Andersson var guide. 
 

8-9 nov En ”revykryssning” till Åland genomfördes, med Stig Ingesson som 
researrangör. 
 

  



28 nov I samband med julskyltningen deltog fyra veteraner i Vattenfalls Julprojekt, som 
genomfördes på fem orter i Sverige. Man reparerade elljusstakar och 
julbelysningar som kunderna kom med. 
 

7 dec En uppskattad julbuffé serverades i MAIF-paviljongen. 50 medlemmar deltog. 

  

2005  

17 feb En tipspromenad genomfördes i Varamon, varefter ärtsoppa och varm punsch 
intogs. 
 

21 mar Årsmöte hölls på Nääs Kurs- och Konferensgård i Borensberg. 
Innan mötet genomfördes en rundvandring, där Weine Andersson visade den 
gamla kraftstationen och byggnaderna runt omkring. 
 

25 apr Representanter för Vattenfalls Veteranföreningar i Motala, Stockholm, Västerås 
och Trollhättan träffades i Motala för erfarenhetsutbyte föreningarna emellan. 
 

Maj Flygvapenmuseet i Malmslätt besöktes. 

27 jun En god måltid serverades i samband med en vacker åktur på Vättern ombord på 
Kung Sverker. 
 

23 aug Ett besök gjordes på kärnkraftverket i Ringhals. Lunch intogs på Väröbacka 
Wärdshus och på hemvägen besöktes Eliassons prisbelönta trädgård i Veinge. 
 

23 sep Höstmöte hölls på Brödragården. 
Lars Samuelsson var gäst och berättade om sina erfarenheter som vd för 
Gotlands Energi AB. 
 

29 nov Julbuffé serverades på Brödragården. Jularboklubben spelade julmusik. 62 
medlemmar deltog. 
 

  

2006  

23 mar Årsmöte hölls i Café Utsikten. 
Efter mötet berättade en representant för Bostadsstiftelsen Platen om 
”Seniorboende” i Motala. 
 

20 apr En tipspromenad genomfördes i Varamon. 

26 apr Styrelsen deltog i ett informationsmöte i Trollhättan, där man träffade 
representanter för Vattenfalls Veteranföreningar i Stockholm, Trollhättan, 
Västerås, Stenungsund och Ringhals. 
 

19 maj Trollhättan besöktes, där veteraner från Trollhätteföreningen guidade med 
besök på Kanalmuseet, rundvandring i slussområdet och vattenpåsläpp i fallen. 
 

26 jul En båttur med Kung Sverker gjordes till ”skärgården” mellan Granvik och 
Karlsborg (i norra Vättern). 
 

10 aug En friluftsdag med boulespel och promenad genomfördes i Råssnäs. 

  



23 sep Höstmöte hölls i Café Utsikten. 
Motalas turistchef informerade om kommande aktiviteter inom kommunen. 
 

22-23 okt Kombinerad teaterkryssning till Åland med Viking Lines Cinderella. 

1 dec Julbuffé serverades i MAIF-paviljongen. Jularboklubben spelade julmusik. Drygt 
60 medlemmar deltog. 
 

  

2007  

22 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls cafeteria på Medevivägen. 
Efter mötet berättade Eive Pantzar med inlevelse om människor han mött på 
sina otaliga utlandsresor. 
 

9 maj Ett besök gjordes hos Tekniska Verken i Linköping och Gärstadsverket. På 
hemvägen gjordes ett stopp på Brunneby Musteri i Borensberg. 
 

2 jun Leif Hallin ordnade en gökotta i Staffanstorp, med korvgrillning och 
tipspromenad. 
 

5 jun Vi gästades av Vattenfalls Veteraner i Jokkmokk, som under vintern läst om 
Göta kanal, och som avslutning besökte Motala för en resa på kanalen med båt 
till Borensberg. Föreningen bjöd gästerna på ett besök på Motala 
Motormuseum. 
 

27 jul En resa med ångbåten Motala Express genomfördes till Karlsborg. Tyvärr var 
Vättern mycket ogästvänlig denna dag, varför flera deltagare blev ordentligt 
sjösjuka. 
 

23 aug Industrimuseet i gamla Motala Verkstad besöktes. 

26 sep Höstmöte hölls på Charlottenborgs slott. 
Efter mötet lyssnade vi till författaren Johan Birath som berättade om 
spökhistorier och sina böcker. 
 

22-23 okt En resa till Åland med Viking Lines Cinderella genomfördes. 

28 nov Den numera traditionella julbuffén serverades. Jularboklubben spelade 
julmusik. Ett 60-tal medlemmar deltog. 
 

  

2008  

13 mar Tipspromenad åtföljd av ärtsoppa och varm punsch. 

22 apr Tre styrelseledamöter deltog i ett möte med andra veteranföreningar i 
Stenungsund. 
 

24 apr Årsmöte hölls i Café Utsikten. 
Efter mötet redogjorde Stig Emtesten Vattenfall Eldistribution för hur 
situationen såg ut för vattenfallare som då var placerade i Linköping. 
 

5 maj Ett mycket uppskattat studiebesök på Väderstadsverken i Väderstad.  
Efter besöket åkte vi till Vadstenas Gamla Kondis där vi bjöds på kaffe. 
 



9 jun En rundresa med buss i södra Östergötland med besök på Boxholms Ost, 
Torpöns Naturrum och Tidersrums kyrka från 1200-talet. 
 

19 aug En bouleträff hölls i Råssnäs och för de som hellre ville promenera gick det 
också bra. Kaffe med korv serverades. 
 

25 sep Höstmöte hölls på Charlottenborgs slott. 
Leif Cederlind berättade om Vattenfalls dåvarande organisation. 
 

17 okt Mejeriet i Vadstena besöktes där vi fick uppleva varietén "Alla livets små 
djävligheter" och en god middag intogs. 
 

28 nov Julbuffé serverades på Brödragården. Ett 60-tal medlemmar deltog. 
 

  

2009  

28-30 jan 35 personer reste till Finland och såg musikalen "Evita" på svenska teatern i 
Åbo. Hotell och guidning i Åbo vars universitet grundades av Per Brahe. 
 

26 mar En tipspromenad genomfördes i Varamon med efterföljande ärtsoppa och varm 
punsch i Vattenfalls lokaler. 
 

2 apr Årsmöte hölls på restaurang Snäckan. 
Efter mötet berättade Kjell Rosenkvist f d Vattenfall Energimätning AB om sin 
tid på Vattenfall och utvecklingen inom elmätare. Ett mycket intressant 
föredrag med trevliga bilder på ”gamla” arbetskamrater och arbetsplatser. 
Kjell Rosenkvist och P-O Birgersson underhöll med musik som var mycket 
uppskattat. 
 

7 maj Studiebesök på BT i Mjölby, ett mycket intressant besök bland truckar av alla 
modeller. 
 

12 maj Ett 20-tal medlemmar reste till Trollhättan för att fira Vattenfalls 
100-årsjubileum. F.d. VD Carl-Erik Nyqvist och Pelle Hallberg berättade om 
Vattenfall och EU arbetet. 
 

20 aug Ett besök gjordes på Övralid, där vi fick en mycket intressant guidning om 
Verner von Heidenstam. Besöket avslutades med kaffe i farfarsstugan. 
 

14-15 sep 16 deltagare reste till Åland för grovplanering av 2010. 

21 sep Höstmöte i Motala Kommuns lokaler. 
Biträdande kommunchef Peter Ingesson informerade om kommunens närmaste 
planer. 
 

7-8 nov 25 personer åkte på teaterresa till Stockholm för att se "May Fair Lady''. 
 

27 nov Julbuffé serverades. 56 medlemmar deltog. 

  

  

  

  



2010  

24 mar Årsmöte hölls på Charlottenborgs slott. 
Efter mötet visade Åke Fransson från Motala Hembygdsförening ett bildspel om 
”Samhället och verksamheten vid Motala Ström före kraftverksutbyggnaden”. 
En intressant resa utmed Motala Ström med kvarnar och forsar på 1800-talet. 
 

15 apr Med utgångspunkt från Vattenfalls lokaler på Medevivägen gick vi 
tipspromenad och åt ärtsoppa och varm punsch. 
 

20 apr Tre representanter för föreningen deltog i en veteranträff i Västerås. De som 
deltog var Rolf Johansson, Eva Axelsson och Elisabeth Johansson. 
 

22 apr Ett besök gjordes på Vattenfalls kraftvärmeverk i Bergsätter. Ett uppskattat 
besök där den ”nya” pannan förevisades. Besöket efterföljdes av en kaffestund. 
 

27 maj Vi samlades vid Medevi Brunn för att gå en guidad vandring bland brunnshusen 
och dricka brunnsvatten. Efter turen grillade vi korv och gick en tipspromenad 
på Medevi IF idrottsplats Hjärnevallen. 
 

26 aug Rejmyre glasbruk, som 2010 fyllde 200 år, besöktes. En uppskattad bussutflykt 
där vi fick se när de blåste en vacker glaskaraff. Lunchen intogs på Rejmyre 
Gästgiveri och fikarast hade vi i Tjällmo. 
 

23 sep Höstmöte hölls i Gamla Folkets Hus. 
Efter mötet berättade René Frangeur om ”Bonapojkarna” på ett mycket 
inspirerande sätt. 
 

26 nov Julbord serverades i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. Ett 60-tal 
medlemmar deltog. 
 

  

2011  

17 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Åke Fransson, Vattenfall Elförsäljning, informerade om Vattenfall i stort och 
smått. 
 

7 apr Det bjöds på ärtsoppa och varm punsch. Tyvärr kom denna gång endast ett fåtal 
medlemmar förutom styrelsen. 
 

28 apr Flygvapenmuseet i Linköping besöktes. Efter en intressant rundvandring med 
en inspirerande guide åt vi, ett 25-tal medlemmar, en god lunch. 
 

25 maj En tur till Dylta Bruk samlade 27 medlemmar. Det blev en mycket trevlig resa. Vi 
började med att dricka kaffe i Askersund. Torlundskagge AB i Dylta Bruk var en 
mycket trevlig bekantskap. En trevlig guide berättade om hur man binder 
tunnor manuellt. Lunch intogs i Wadköping, där vi också gick en guidad tur. 
Eftermiddagskaffet intogs på Gästgiveriet i Tjällmo. 
 

Augusti En promenad togs till Birgittas udde vid Boren, en plats där Heliga Birgitta levde 
på 1300-talet. 
 

  



7 sep En heldagsutflykt gjordes för att besöka Huskvarna Fabriksmuseum. 
Förmiddagskaffe intogs på Gyllene Uttern, lunch serverades i Jönköping och 
eftermiddagskaffe i Gränna. 
 

23-24 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

25 nov Julbord intogs i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. Underhållning bjöds i 
form av två medlemmar från Åtvidaberg som sjöng och spelade dragspel. 58 
medlemmar deltog. 
 

  

2012  

27 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Viltvårdare Lasse Larsson höll en föreläsning om lodjurens och vargarnas 
vandringar i Södra Sverige. 
  

19 april Ett besök gjordes på Arbetets Museum i Norrköping, där det serverades kaffe. 
På hemvägen åt vi lunch på Lövsta slott, där vi även fick en guidad rundtur. 
 

3 maj Föreningen representerades av fyra medlemmar vid ett Samverkansmöte i 
Ringhals. De som åkte var Rolf Johansson, Roland Vennström, Lena Nilsson och 
Elisabeth Johansson. Efter möte och lunch besöktes Världsarvet Grimeton. 
 

30 maj Godegårds Porslinsmuseum besöktes. En trevlig guide kunde mycket om 
tallrikar, karotter och soppterriner. Kaffe och smörgås serverades efteråt. 
 

12 sep  Vi åkte i chartrad buss till Trollhättan för att besöka driftcentralen på Vattenfall 
och SAAB-museet. På ditresan serverades förmiddagsfika i kuskarnas kafé på 
Axevalla travbana utanför Skara. God lunch åt vi på Nova, och därefter fick vi en 
guidad visning på SAAB-museet bland årsmodeller från 1945 till 2011. På 
hemvägen drack vi eftermiddagskaffe i Mariestad. 
 

29-30 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

30 nov Julbord serverades i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 56 medlemmar 
deltog. 
 

  

2013  

4 apr Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Kjell Wadsby gästade mötet och berättade om Vattenfall Eldistribution. 
 

23 apr Ett besök gjordes på Landsarkivet i Vadstena, där Stefan Ingesson guidade oss. 
Efteråt blev det kaffe och smörgås på Leksaksmuseet. 
 

22 maj Naturrum vid Tåkern besöktes. 

27 aug Gruvan i Zinkgruvan besöktes, där vi fick en trevlig guidning av gruvområdet. Vi 
fortsatte till Best Western hotell i Askersund, där vi åt god mat innan vi 
avslutade utflykten med ett besök på Chokladfabriken Venus. 
 

24 sep Industrimuseet i Motala Verkstad besöktes. Efter att ha visats runt av en kunnig 
guide drack vi kaffe och åt våffla på Café Mallboden. 
 



16-17 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

28 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 60 
medlemmar deltog. 
 

  

2014  

3 apr Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Arne Lundqvist från Vattenfall Service berättade om elolyckor inom arbetet. 
Han berättade även om el i hemmen och fick nog många att tänka till om faror i 
allmänhet. 
 

10 apr Rolf Johansson och Elisabeth Johansson deltog i en Samverkansträff för 
veteranföreningarna inom Vattenfall. Träffen hölls i Forsmark. 
 

23 apr Ett intressant och givande besök gjordes hos Räddningstjänsten i Motala. 

28 apr Urmakarskolan i Motala besöktes. 

4 jun En vacker försommardag var vi ute på Vättern med båten ”Kung Sverker”. Vi åt 
god mat och tittade på vacker natur. 
 

26 aug Vi åkte buss till Åtvidaberg och besökte ÅSSA-museet. Efter museibesöket 
gjorde vi en båttur på Bysjön med en mycket pratsam och kunnig guide. En god 
måltid avslutade besöket i Åtvidaberg. 
 

22 sep Ett nostalgiskt besök gjordes på Radiomuseet i Motala. 

15-16 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

27 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 65 
medlemmar deltog. 
 

  

2015  

23 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad på Charlottenborgs slott. 

24 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
P-G Andersson från Motala Hembygd-och museiförening berättade om Verner 
von Heidenstam och Övralid. 
 

14 apr Studiebesök på plast och skyltföretaget ULÖ-plast. 

19 maj Ett besök med visning gjordes på Motala Motormuseum. 

18 aug Vi gjorde ett besök på Kornettgården, ett privat museum som består av 
uppbyggda miljöer med många tusen bruksföremål. 
 

23-24 sep Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

20 okt Bröderna Franzén, Mixum AB, som tillverkar delikatesser till livsmedelsbutiker 
runtom i Sverige besöktes. 
 

26 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 55 
medlemmar deltog. 
 



  

2016  

25 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad vid OK Motalas klubbstuga Råtorp. 

17 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Tom Åström visade bilder och berättade om sina pilgrimsvandringar i Spanien. 
 

18 apr Ett besök gjordes på Piraternas hemmabana vid Dunteberget, där vi fick 
intressant information om speedwaysporten. 
 

28 april Larry Holmberg deltog i ett ordförandemöte på Vattenfalls kontor i 
Arenastaden i Solna. 
 

17 maj En bussresa genomfördes, där besök gjordes på Gnosjö Industrimuseum samt 
Andrémuseet i Gränna. 
 

30 aug Ett intressant besök gjordes på Brunneby Musteri, där guiden Magnus Byman 
berättade historien om gården Brunneby som funnits sedan 1200-talet. 
 

4-5 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

24 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 60 
medlemmar deltog. 
 

  

2017  

16 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad i Gamla Folkets Hus. 

29 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Rolf Magnusson och Åke Lindberg visade ”Motalabilder förr och nu” och 
berättade på ett intressant sätt om stadens historia. Detta gör de helt på ideell 
bas samtidigt som de samlar in pengar till Barncancerfonden Östra. Efter deras 
visning samlades 2114 kr in. 
 

18 apr Ett intressant besök gjordes på Styra Brunnsgård, där vi fick veta allt som är värt 
att veta om fåravel. 
 

27 apr Larry Holmberg deltog i ett ordförandemöte på Vattenfalls kontor i 
Arenastaden i Solna. 
 

16 maj En bussresa gjordes till Skyllbergs Bruk och Stjernsunds slott. Särskilt 
minnesvärt blev besöket vid Skyllbergs Bruk, där företagets vd, Gustaf 
Svensson, på ett roande och inspirerande sätt presenterade både sig själv och 
verksamheten vid bruket. 
 

6 sep Michael Malmgren från MVE (Miljö-, VVS- & Energicenter AB) besökte oss på 
Vattenfalls kontor i Motala och höll en intressant information om solenergi och 
solpaneler. 
 

4-5 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

23 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 73 
medlemmar deltog. 

  



2018  

15 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad i Gamla Folkets Hus. 

22 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Till mötet hade vi bjudit in Gunnar Lundberg, tidigare regiondirektör i Motala. 
Efter mötet höll han ett föredrag, där han gav sin syn på hur avregleringen av 
elmarknaden påverkat branschen.  

25 apr Larry Holmberg deltog i ett ordförandemöte på Vattenfalls kontor i 
Arenastaden i Solna.  

15 maj En bussresa gjordes till Häfla Hammarsmedja, Rejmyre Glasbruk och Björke 
Vävstuga.  

28 maj En guidad vandring, med Magnus Byman, gjordes i Borensberg från Kvarnön 
längs Göta kanal till Glasbrukets vandrarhem.  

5 sep En bussresa gjordes till Nobelmuseet i Karlskoga och Granbergsdals hytta. 

1-2 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

31 okt Ett studiebesök gjordes på Axelssons Snickeri i Motala, ett framgångsrikt 
specialsnickeri som är tämligen okänt i kommunen.  

29 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 68 
medlemmar deltog.   

2019 
 

14 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad i Gamla Folkets Hus. 

19 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Till mötet hade vi bjudit in Nils Friberg, tidigare informationsansvarig vid 
Vattenfall Östsverige. Efter mötet höll han ett föredrag, där han kåserade kring 
de kulturskillnader han hade mött under sina år på Vattenfall International, då 
han reste runt till många olika länder. 
 

14 maj En bussresa gjordes till Boxholms Bruksmuseum, Andrew Peterson museet i 
Asby samt Brostorps Gårdsmejeri. 
 

28 maj Ett studiebesök gjordes vid Smedberga gård, som är en del av Energifabriken, 
där vi fick information om framställningen av fossilfritt fordonsbränsle. 
 

11 sep Ett studiebesök gjordes på Svensk Plaståtervinning, som tar hand om och 
återvinner allt plastavfall som samlas in i Sverige. 
 

19 sep Ett mycket intressant studiebesök gjordes på SAAB Underwater Systems (före 
detta CTV). 
 

1-2 okt Höstmöte och kryssning till Åland ombord på Viking Lines Cinderella. 

28 nov Årets julbord dukades upp i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 73 
medlemmar deltog. 
 

  

2020  

20 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipspromenad i Gamla Folkets Hus. 



15 mar Med anledning av Coronapandemin ställs årsmötet, som var planerat till den 19 
mars, in. 
 

26 mar Vid ett styrelsemöte via telefon fattas beslut om att ställa in resterande 
aktiviteter på vårens program i avvaktan på pandemins utveckling och vilka 
rekommendationer Folkhälsomyndigheten kommer med. 
 

25 maj En fikaträff med 14 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 

25 aug En fikaträff med 16 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 

25 sep En fikaträff med 16 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 
Föreningen bjöd vid detta tillfälle på grillkorv med bröd. 
 

26 okt Årets sista fikaträff med 6 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs 
fritidsområde. 
 

28 okt Årsmöte, kraftigt försenat på grund av pandemin, hölls i Gamla Folkets hus i 
Motala, där lokalen tillät oss att hålla avstånd till varandra. 
 

  

2021  

25 feb En fikaträff med 11 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 

25 mar En fikaträff med 16 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 
Deltagarna fick svara på tipsfrågor. 
 

26 apr En fikaträff med 14 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 
Deltagarna fick svara på tipsfrågor. 
 

25 maj En fikaträff med 9 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 
Deltagarna fick svara på tipsfrågor. 
 

25 aug En träff på Furulid, där 25 deltagare kom och njöt av kaffe och våffla med 
hjortronsylt. 
 

27 sep En fikaträff med 13 deltagare genomförs utomhus i Råssnäs fritidsområde. 

21 okt Årsmöte, även detta år kraftigt försenat på grund av pandemin, hölls i SMK 
Motalas lokaler vid Dunteberget. I samband med mötet berättade Boije 
Ovebrink om sin framfart med lastbil på racerbanor runt om i världen. 
 

  

2022  

17 feb Ärtsoppa, varm punsch och tipsfrågor i OK Motalas klubbstuga. 

23 mar Årsmöte hölls i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Till mötet hade vi bjudit in Lisa Lennartsson, ordförande, och Eva Andersson 
från föreningen Aktion Rädda Vättern, som berättade om sitt arbete för att 
bevara sjön Vättern som dricksvattentäkt. 
 

25 apr En fikaträff med korvgrillning genomfördes vid naturreservatet Sjöbo-Knäppan. 
23 veteraner trivdes i det vackra vårvädret. 
 



17 maj En sedan två år, på grund av pandemin, uppskjuten bussresa till Arboga kunde 
genomföras. 29 veteraner fick guidade turer på Arboga Robotmuseum och 
Arboga Bryggerimuseum. 
 

25 aug Ett besök genomfördes på Motala Industrimuseum, där 26 veteraner deltog. 
Efter besöket intogs fika i form av kaffe och våffla på Mallboden. 
 

26 sep Ett besök genomfördes på Radiomuseet i Motala, där 24 veteraner deltog. Efter 
besöket blev det fika med kaffe, kanelbulle och kaka. 

 


