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Styrelsen har haft tio protokollförda möten under 2005. Föreningen har haft två 

medlemsmöten. Styrelsen har haft informationsmöte med representanter från 

Vattenfalls Veteranföreningar i Stockholm, Trollhättan och Västerås. 

Föreningen hade vid årets början 111 medlemmar och vid årets slut 121 medlemmar. 

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter och avgifter för deltagande i 

föreningens aktiviteter, samt till största delen med bidrag från Vattenfall AB. 

I övrigt hänvisas till revisorernas berättelse. 

 

Vi började verksamhetsåret 2005 med en tipspromenad i Varamon, därefter ärtsoppa 

med varm punsch den 17 februari. Frågorna var alldeles för lätta då flera hade alla rätt. 

Ett 25-tal medlemmar deltog. 

 

Årsmötet den 21 mars hölls i Borensbergs kraftstation och besöktes av ett 40-tal 

medlemmar. Efter mötet guidades vi runt i kraftverket av Tekniska Verken som nu är 

ägare till kraftstationen. Bl. a. har turbinhallen blivit en plats för kammarmusik med 

uppbyggd scen mm. 

 

Den 25 april träffades representanter for Vattenfalls Veteranföreningar i Motala. 

Föreningarna kom från Motala - Stockholm (3), - Västerås (4), och Trollhättan (4). Vi 

uppfattade att alla närvarande tyckte det var ett bra möte med ett erfarenhetsutbyte 

föreningarna emellan. Vi har redan blivit inbjudna till nytt informationsutbyte i 

Trollhättan under april 2006. Dit är åtta veteranföreningar inbjudna. 

 

I maj månad besökte 27 veteraner flygvapenmuseet i Malmslätt. Ett mycket uppskattat 

besök, delvis beroende på engagerade och kunniga guider. 

 

Den 27 juni tog ett 25-tal veteraner båten (Kung Sverker) för en god måltid och en 

mycket vacker åktur på Vättern. 

 



Den 23 augusti besökte ett 30-tal pensionärer kärnkraftsverket i Ringhals. Tyvärr fick 

vi inte komma in på området av säkerhetsskäl, fick därför äta lunch på Väröbacka 

Wärdshus istället. På hemvägen besökte vi Eliassons prisbelönta trädgård (årets 

trädgård 1997) i Vedige, en helt fantastisk trädgård där mycket arbete nedlagts. 

 

Vårt höstmöte den 23 september hölls på Brödragården. Vi var ca: 35 personer med 

Lars Samuelsson som gäst. Lars berättade om hans erfarenheter som VD för Gotlands 

Energi AB med nät - försäljning - och fjärrvärme, som det var förr. 

 

Föreningens mest uppskattade aktivitet är julbuffén. Den ägde rum den 29 nov. i 

Brödragården. 62 medlemmar hade anmält sig. Maten kom från Karolinen i Nykyrka 

och var mycket uppskattad. Jularboklubben spelade julmusik. 

 

Veteraner deltog även i årets Verksmästerskap på Gotland. 

 

Föreningen har fått många medlemmar ifrån Åtvidabergsregionen att vi bör förlägga 

ett informationsmöte i Åtvidaberg nästa år. 

 

De avgående styrelsemedlemmarna vill tacka för det förtroende som visats under året 

och ställer härmed sina platser till förfogande. 
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