
 
 

 

Vattenfalls Veteraner i f. d. Östsverige 
 

Verksamhetsberättelse för perioden 
20100101 – 20101231 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande Rolf Johansson 
V Ordförande Stig Ingesson 
Kassör  Gunilla Ingesson 
Sekreterare Elisabeth Johansson 
Ledamot                  Eva Axelsson,  
 
Föreningen har haft totalt 9 st protokollförda möten varav 2 st 
medlemsmöten. 
 
Genomförda aktiviteter 2010  
 
Årsmötet var den 24 mars på Motala Museum Charlottenborgs Slott och 
besöktes av ett 40-tal medlemmar. 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. 
 
Den 15 april, lite senare än vanligt, gick vi tipspromenad och åt ärtsoppa 
och varm punsch. Som vanligt utgångspunkt Vattenfalls lokaler på 
Medevigatan i Motala. 20 medlemmar deltog. 
 
Till veteranträffen i Västerås den 20 april åkte tre representanter, Rolf 
Johansson , Eva Axelsson och Elisabeth Johansson. En trevlig dag i 
Västerås med intressanta frågor och god gemenskap. 
 
 

 

 



Den 22 april besökte ett 25-tal medlemmar Vattenfalls kraftvärmeverk i 
Bergsätter. Ett uppskattat besök där den ”nya” pannan förevisades. 
Besöket efterföljdes av en kaffestund. 
 
Den 27 maj samlades vi, 27 stycken, 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. 
 
Rejmyre glasbruk, som i år fyller 200 år, besöktes den 26 augusti av 27 
st. En uppskattad bussutflykt där vi fick se när dom blåste en vacker 
glaskaraff. Lunchen intogs på Rejmyre Gästgiveri och fikarast hade vi i 
Tjällmo. 
 
Den 23 september hölls höstmötet i Gamla Folkets Hus och besöktes av 
ca 30 personer. Efter mötet berättade René Frangeur om 
”Bonapojkarna” på ett mycket inspirerande sätt. 
 
Vårt traditionella julbord var den 26 november med ett 60-tal medlemmar 
närvarande. Ett väldigt uppskattat inslag bland våra aktiviteter med 
mycket prat och trevlig gemenskap. 
 
Styrelsens ledamöter tackar medlemmar för det förtroende som visats 
oss under det gångna verksamhetsåret och de avgående ledamöterna 
ställer härmed sina platser till förfogande. 
 
Motala den 14 mars 2011. 
 
 
 
Rolf Johansson    Stig Ingesson 
Ordf.                    V  Ordf. 
 
 
 

 
Gunilla Ingesson   Elisabeth Johansson 
Kassör    Sekr 
 
 

 
Eva Axelsson 
Ledamot 
 
 


