
Verksamhetsberättelse 2010 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2010-03-04 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan, 27 deltagare. Som 

avslutning på årsmötet var brottsförebyggare Hans Wallin från Uppsalapolisen 

inbjuden. Han informerade om grannsamverkan och hur man kan försvåra inbrott för 

tjuven. 

Anslag 2010 

Vattenfall beviljade ett anslag på 25.500  kr till föreningen för verksamhetsåret 2010. 

En neddragning på 1.700 kr i förhållande till år 2009. 

Medlemsantal den 31 december 2010 

Medlemsantalet ökade från 132 till 137 personer. 

Styrelsemöten 

Under året har totalt åtta styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2010 

Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande Åke Canholm 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

Suppleant  Kurt Lindgren 

”  Magnus Köhler 

Revisorer  Göran Olson  

”  Mats Brandt 

Revisorsuppleant Ingegerd Öhman 

 

Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså drivit föreningen nu i tio år. 

 

Resor och studiebesök 
 

Vårresa 

 

Dagsutflykt med buss Uppsala – Åkers Berglag den 27 maj. Vid Läggesta station 

(Sörmland) mötte vår guide Kerstin Landin upp. Kerstin spelade också en roll som 

malmvaskerskan Lova – en verklig figur som bodde och arbetade i Åkers Berglag för 

snart 100 år sedan. 
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Under förmiddagen gjorde vi ett uppehåll vid Solviks gamla skola, där vi drack kaffe. 

Här fanns föremål från den gamla skoltiden och bilder från olika filminspelningar i 

skolmiljö bl.a ”Rasmus på luffen”. Därefter besökte vi Åkers hembygdsmuseum. 

Efter lunch i Åkers Folkets Hus fick vi se ett historiskt guidespel vid Skottvångs gruva 

av Kerstin och hennes man Bengt i roller som Lova och Gruvfogde Granberg. 

Antal deltagare 37 personer. 

 

 

Höstresa 

 

Dagsutflykt med buss Uppsala – Sigtuna den 23 september. Ordförande mötte upp i 

Sigtuna.  Staden är landets äldsta. Efter kaffe vid Tant Bruns kaffestuga blev det en 

guidad rundvandring i Sigtuna med besök vid Sigtuna Museum. På museet visades 

utställningen ”Kungen Kristus och Sigtuna-spåren av rikets första stad”. Det ät en 

utställning om Sigtuna under medeltiden.  

Efter lunch besökte vi Sigtuna Klockgjuteri. Vår guide Bo Bergholtz berättade om 

klockgjuteriets verksamhet, som var intressant. Som avslutning fick vi lyssna till ett 

klockspel.  

Antal deltagare 38 personer. 

 

Övriga aktiviteter 

 

Museal verksamhet, insamling och katalogisering 

 

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

2009 – februari 2010. Även oktober 2010 – februari 2011. 

 

Deltagande med ett 4-mannalag i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och 

luciaturnering. 

 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

 

Golfspel. 

 

Planerad julbordsbuffe ombord på MS Rosella den 25 november. 

Antal deltagare 50 personer. 

 

Tre deltagare från styrelsen deltog vid en veteranträff i Västerås den 20 april som 

Martin Stattin från Västerås Veteranförening inbjöd till. 30 deltagare från 

Veteranföreningarna i mellan och södra Sverige deltog.   
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