
 
 

 
 
 
 

Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige 
 

Verksamhetsberättelse för perioden 
20110101 – 20111231 

 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande   Rolf Johansson 
V ordförande Stig Ingesson 
Kassör   Gunilla Ingesson 
Sekreterare  Elisabeth Johansson 
Ledamöter  Eva Axelsson, Lena Nilsson och Sune Berglund 
 
Föreningen har haft 9 st protokollförda möten varav 2 st medlemsmöten. 
 
 
Genomförda aktiviteter 2011  
 
Den 17 mars var det årsmöte i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen och besöktes 
av 35 medlemmar. Åke Fransson Vattenfall Elförsäljning informerade om Vattenfall i 
stort och smått. Efter mötesförhandlingar bjöds på smörgåstårta och kaffe. 
 
Torsdagen den 7 april bjöds till ärtsoppa och varm punsch. Endast ett fåtal 
medlemmar utöver styrelsen infann sig. Vi funderar till nästa år hur vi gör med en 
fortsättning. 
 
Flygvapenmuseet i Linköping besökte vi den 28 april. Efter en intressant 
rundvandring med en inspirerande guide åt vi, ett 25-tal medlemmar, en god lunch. 
 
Turen den 25 maj till Dylta Bruk samlade 27 st och blev en mycket trevlig resa, vi 
började med att dricka kaffe i Askersund. Torlundskagge AB i Dylta Bruk var en 
mycket trevlig bekantskap. En mycket trevlig guide berättade om hur man binder 



tunnor manuellt. Vi åt lunch i Wadköping, där vi också gick en guidad tur. 
Eftermiddagskaffet intogs på Gästgiveriet i Tjällmo. En mycket trevlig utflykt. 
 
I slutet av augusti försökte vi med en promenad till Birgittas Udde, en plats där Heliga 
Birgitta levde på 1300-talet. Ett 10-tal medlemmar mötte upp, lite dåligt.  
 
Onsdagen den 7 september åkte 25 st för att besöka Huskvarna Fabriksmuseum. 
Utflykten, som tog hela dagen i anspråk, började med kaffe på Gyllene Uttern, musei-
besöket tog ca 1,5 tim och var mycket intressant, lunch i Jönköping och 
eftermiddagskaffe i Gränna. En mycket lyckad, men regnig, dag. 
 
Höstmötet lades i år på Ålandsbåten Cinderella. Vi åkte från Motala söndagen den 
23 oktober och mötet hölls på båten på eftermiddagen med 22 st medlemmar. Vi åt 
buffé och hade trevligt på kvällen och återvände till Motala på måndagen den 24 
oktober. 
 
Julbordet intogs i år den 25 november och vi var i Vattenfalls lunchrum på 
Medevivägen. 58 st medlemmar år god mat och trivdes tillsammans och underhölls 
av två medlemmar från Åtvidaberg som sjöng och spelade dragspel. Julbordet är 
höjdpunkten på vårt verksamhetsår. 
 
Styrelsens ledamöter tackar medlemmar för det förtroende som visats oss under det 
gångna verksamhetsåret och de av gående ledamöterna ställer härmed sina platser 
till förfogande. 
 
 
 
Motala den 13 februari 2012   
 
 
 
 
 
Rolf Johansson   Stig Ingesson 
Ordf    V ordf 
 
 
 
 
 
Gunilla Ingesson   Elisabeth Johansson 
Kassör    Sekreterare 
 
 
 
 
 
Eva Axelsson 
Ledamot 
 


