
 
 

Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige 
Verksamhetsberättelse för perioden 

20170101-20171231 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Ordförande  Jan-Larry Holmberg 
V Ordförande Sune Berglund 
Kassör  Gunilla Ingesson 
Sekreterare  Elisabeth Johansson 
Ledamöter  Eva Axelsson 
Suppleanter  Ingela Gustafsson, Lennart Jansson 
 
Föreningen har haft 12 protokollförda möten, varav två st medlemsmöten. 
Antalet medlemmar 20171231 var 122 st. 
 
 
Genomförda aktiviteter 2017 
Vi inledde verksamhetsåret med att traditionellt äta ärtsoppa med varm punsch. I år 
var vi i Gamla Folkets Hus, ett av Motalas kulturhus. Vi var 20 medlemmar som gick 
tipspromenad, åt ärtsoppa och drack kaffe. 
 
Årsmötet var i år den 29 mars som vanligt i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
Efter mötet berättade Rolf Magnusson och Åke Lindberg om Motala, de visade bilder 
från Motala förr och nu, vilket 35 medlemmar uppskattade och resulterade i en 
insamling till Barncancerfonden som översteg 2000:-. Efteråt bjöds på smörgåstårta. 
 
Tisdagen den 18 april besökte vi Styra Brunnsgård, ett lantbruk med bl a 
lammproduktion. Ett fåtal medlemmar deltog. 
 
 Resan till Skyllbergs Bruk den 16 maj blev ”en höjdare”. Den började med kaffe med 
hembakat bröd och trevlig information av brukets vd Gustav Svensson som även har 
hedersuppdrag som kammarherre vid hovet. Efteråt samlades vi för en guidad 
rundvandring i den stora parken. 
I historiska dokument omtalas Skyllberg första gången 1346, då kung Magnus 
Eriksson donerar hyttor till Skyllberg, Rönne och Åmme till Risberga kloster i Närke. 
Här tillverkas spik inklusive bandning av spik för spikpistoler samt platt- och 
profiltrådsvalsning av tråd. Man tillverkar också kraftlednings- och banverksmaterial 
samt detaljer till fordonsindustrin. 
Man har egen elkraftproduktion i några mindre vattenkraftstationer och eldistribution 
till 1500 nätkunder inom Askersunds och Hallsbergs kommuner. 



Avslutningsvis visade Gustav S med stolthet upp den flispanna som förser ett tjugotal 
byggnader i Skyllbergs med miljövänlig värme. 
Efter Skyllberg åt vi lunch i Askersund och resan avslutades med guidad visning på 
Stjernsunds slott söder om Askersund. 35 st var mycket nöjda med utflykten. 
 
Höstmötet var som vanligt förlagt till Viking Lines båt Cinderella besöktes av 30 
medlemmar. En hel del idéer framkom på mötet som hölls den 4 oktober. Totalt var vi 
44 st som var med på resan. 
 
Den 23 november dukade vi åter upp vårt populära julbord i Vattenfalls lunchrum. 73 
medlemmar var anmälda, kom åt och trivdes. 
 
En gång i veckan motionerar ett antal medlemmar i Vattenfalls motionsrum i Motala, 
samt att vi ett 15-tal medlemmar träffas en gång i månaden för att bara prata och 
dricka kaffe. 
 
Styrelsens medlemmar tackar medlemmarna för förtroendet som visats oss under det 
gångna verksamhetsåret och de avgående ledamöterna ställer sina platser till 
förfogande. 
 
Motala den 18 januari 2018 
 
 
 
Jan-Larry Holmberg Sune Berglund Gunilla Ingesson 
 
 
 
 
Elisabeth Johansson Eva Axelsson 

 


