
Verksamhetsberättelse 2008 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet 

 

 

Årsmöte 
Årsmöte hölls 2007-03-15 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan, 31 deltagare. Som 

avslutning på årsmötet hade vi bjudit in trubaduren Magnus Olsson, som underhöll med sång 

och musik samt berättade om Evert Taube och Dan Andersson. Detta var uppskattat bland 

deltagarna. 

 

Anslag 2008 
Vattenfall beviljade ett anslag på 32.000 kr till föreningen för verksamhetsåret 2008. En 

neddragning på 1.800 kr i förhållande till år 2007. 

 

Medlemsantal den 31 december 2008 
Medlemsantalet ökade från 126 till 130 personer. 

 

Styrelsemöten 
Under året har totalt åtta styrelsemöten hållits. 

 

Styrelsen 2087 
Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande  Åke Canholm 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

 

Suppleant Kurt Lindgren 

 Magnus Köhler 

 

Revisorer Lars-Göran Eriksson 

 Göran Olsson 

 

Revisorer Revisorsuppleant     Mats Brandt 

 

Föreningen bildades 1001-01-30. Vi har alltså drivit föreningen nu i åtta år. 

 

                                    

Resor och studiebesök 

Dagsutflykt med buss torsdagen den 29 maj till Skoklosters Slott, J P Johanssons och Bahco 

museum i Enköping och Nykvarns Hantverk och Galleri strax utanför Enköping. 45 deltagare. 

Styrelsen hade i god tid före den 29 maj bokat in ett studiebes6k på värmeverket Ena Energi 

AB i Enköping. Vi fick ett sent återbud från värmeverket, varför vi var tvungna att lägga om 

programmet betr. förmiddagen den 29 maj. Därför blev det Skokloster Slott i stället. Lunch 

intogs i samband med studiebesöket vid J P Johanssons och Bahco museum. Eftermiddagen 

ägnades åt fri rundvandring vid Nykvarns hantverksby samt förtäring av kaffe och paj vid 

Nykvarns Gästgifargård. 

 

Dagsutflykt med buss torsdagen den 18 september till Vallonbruken i Norduppland, 50 



deltagare. Första anhalten var Hembygdsgården i Österbybruk. Vid framkomsten bjöds på 

kaffe och smörgås. Därefter information och en rundtur i Hembygdsgården.Vårt nästa mål var 

Dannemora gruva. En duktig guide mötte oss och tog med oss på en mycket intressant runda. 

Man räknar med att åter starta upp gruvdriften om ett par år efter nedläggningen 1992.Därefter 

tog bussen oss till Leufstabruk. Lunch var har beställt på Värdshuset, vilken smakade utmärkt 

denna höstdag. Två guider mötte upp, vilka tog oss först till brukskyrkan, där vi bl. a. fick se 

den berömda orgeln.Vidare tog guiderna med oss till Herrgården, där vi fick se hur 

herrskapsfolket bodde och levde under den tid då Vallonbruken hade sin storhetstid. 

Efter en fullmatad, lyckad dag återvände vi med bussen till Uppsala: 

Deltagandet har som synes varit gott vid dessa resor och studiebesök.  

 

Övriga aktiviteter 

• Museal verksamhet, insamling och katalogisering 

• Deltagande med ett 3-mannalag i Vattenfalls hemmabanetävling i   luftpistol  

            oktober  2007 - februari 2008. Även oktober 2008 - februari 2009. 

            Deltagande individuellt i Vattenfalls hemmabanetävling i luftgevär november  

2007-2008. 

• Deltagande med ett 4-mannalag i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap 

 luciaturnering. 

• Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus.  

•  Golfspel. 

• Planerad jullunch 2008-12-11 i Vattenfalls matsal, Bolandsgatan. Föreningen bjuder  

på smörgås, julskinka, och risgrynsgröt samt kaffe. Underhållning med musik och  

allsång på programmet. 

            Beräknat antal deltagare 75 personer. 

 

Uppsala 2008-10-20  

Styrelsen 

 


