
 

 

 
 

Vattenfalls Veteraner i Region Öst 
Verksamhetsberättelse för perioden 

20180101-20181231 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Ordförande  Jan-Larry Holmberg 
V ordförande Sune Berglund 
Kassör  Gunilla Ingesson 
Sekreterare  Elisabeth Johansson 
Ledamot  Eva Axelsson 
Suppleanter  Folke Löfgren, Ingela Gustafsson 
 
Föreningen har haft 12 protokollförda möten, varav två st medlemsmöten. 
Antalet medlemmar 20181231 var 123  st. 
 
Genomförda aktiviteter under 2018 
Vår traditionella inledning på året är ärtsoppa med varm punsch som i år var den 15 
februari. 30 st medlemmar samlades i vårt kulturhus, Gamla Folkets Hus, åt ärtsoppa, 
gick tipspromenad och trivdes. 
 
Årsmötet var i år den 22 mars och som vanligt i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
42 st medlemmar mötte upp. Efter mötet höll Gunnar Lundberg, tidigare 
regiondirektör för Vattenfall Östsverige, ett föredrag. Han inledde med att konstatera 
att han mindes sin tid i Motala som några av de bästa åren i sin anställning på 
Vattenfall. I sitt föredrag gav han sedan en bild av hur avregleringen av elmarknaden 
påverkat branschen fram tills nu. 
 
Den 15 maj åkte vi 36 stycken med buss på slingriga vägar till Häfla Hammarsmedja 
där vi blev guidade av 2 st kunniga män både i den gamla smedjan och i tidstypiska 
bostäder. Vi fortsatte till Rejmyre Glasbruk och avslutade dagen vid Björke vävstuga 
utanför Finspång. En trevlig dag i utsökt försommarväder. 
 
Den 28 maj gick en grupp på 21 st en vandring i Borensberg tillsammans med guiden 
Magnus Byman som berättade på ett utförligt och mycket trivsamt sätt om bygden. 
Vandringen gick från centrala Borensberg längs Göta kanal fram till det f.d. glasbruk 
som nu används som vandrarhem. Alldeles intill vandrarhemmet finns ett gammalt 
vadställe över Motala ström, där guiden på ett målande sätt beskrev ett nesligt 
nederlag för den svenska hären under kriget med danskarna. Vandringen avslutades 
med fika i det fria vid vandrarhemmet. 



 

 

 
Den 5 september gjorde vi en utflykt till Nobelmuseet i Karlskoga och Granbergsdals 
Hytta, vilken blev en succé. 31 st fick en oförglömlig visning av Nobelmuseet där 
guiden var helt fantastisk och fick oss att häpna. God lunch på Bofors Hotell och 
ännu en guidning, då av Granbergsdals Hytta där vi också drack kaffe innan vi vände 
hemåt. 
 
Höstmötet var ingen överraskning i år, då vi ännu en gång hade förlagt det till Viking 
Lines båt Cinderella, och besöktes av 31 medlemmar. Ett givande möte hölls på 
båten och efteråt åt vi god mat och hade trevligt. 
 
Den 31 oktober gjorde vi ett besök på Axelssons Snickeri i Motala. 23 deltagare kom 
och på grund av det stora intresset fick vi dela in oss i två grupper, en på 
förmiddagen och en på eftermiddagen. Axelssons Snickeri är ett mycket kompetent 
specialsnickeri som kan titulera sig Kunglig Hovleverantör. Bland kunderna märks 
tillverkaren av Nimbusbåtarna, där snickeriet levererar all inredning till de två största 
båtmodellerna. Företagets vd, Thomas Fjärrstad, svarade för en intressant visning. 
 
Vårt traditionella julbord avåts den 29 november då vi, 69 st, hade sökt oss till 
Vattenfalls lunchrum. God mat och gemenskap präglade kvällen. 
 
Våra motionerande pensionärer har även i år träffats en gång i veckan och rört på sig. 
Även kaffestunderna en gång i månaden har fortsatt med oförminskat antal 
deltagande. 
 
Under året har styrelsen, efter önskemål från medlemmarna, startat ett projekt för att 
om möjligt ta fram någon form av historiebeskrivning rörande Vattenfalls verksamhet i 
regionen. Här kommer medlemmarnas engagemang att krävas, och styrelsen ser 
fram emot att driva detta projekt. 
 
Styrelsens medlemmar tackar medlemmarna för förtroendet som visats oss under det 
gångna verksamhetsåret och de avgående ledamöterna ställer sina platser till 
förfogande. 
 
Motala den 11 mars 2019 
 
 
Jan-Larry Holmberg Sune Berglund Gunilla Ingesson 
 
 
 
Elisabeth Johansson Eva Axelsson 
 
 
 
 
 

 


