
 

Verksamhetsberättelse 2013 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2013-03-20 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan, 43 deltagare. 

 Vi började mötet med en god måltid. Därefter startade årsmötet med en tyst minut för 

under året bortgångna medlemmar. Efter de sedvanliga punkterna informerade 

styrelsen om kommande aktiviteter. Mötet avslutades med att ordförande tackade för 

visat intresse och tackade även styrelsemedlemmarna för gott arbete under året. 

Anslag 2013 

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är minskat till 12.750 kr, vilket är en halvering i 

jämförelse med 2012. Tendensen är att bidraget minskar för varje år.  

Medlemsantal den 31 december 2013 

Medlemsantalet ökade från 152 till 153 personer. 

Styrelsemöten 2013 

Under året har totalt sju styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2013 

Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande Arne Larsson 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

Ledamot  Kurt Lindgren 

 

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

 

Resor och studiebesök 

Vårresa 

Den 28 maj gjorde vi en tur med Lennakatten mellan Uppsala och Faringe. 

Lennakatten är en järnväg vars huvudmål är att visa upp hur en järnväg såg ut på 1940-

talet. Genom att spara på gamla lok och vagnar men också på stationshus och dess 

kringmiljöer bevarar man en bit av det gamla Sverige. Deltagarna åt lunch vid Faringe 

järnvägsstation. Vi fick information om museijärnvägen, visning av föreningens fordon 

och möjlighet att besöka Thuns varuhus. Deltagare 50 personer. 

 

Höstresa 

Den 12 september gick resan till Stockholm. Vi började resan med ett besök vid 

Vattenfalls nya kontor i Solna. Vi fick där information om Vattenfall idag och blev 

bjudna på kaffe med smörgås. Resan fortsatte sedan till Kaknästornet där lunch var 

beställd i stans högst belägna restaurang. Vi fick sedan möjlighet att beundra hela 

Stockholm från ovan. En molnfri dag som den då var, där är sikten hela 6 mil. Det 155 

meter höga tornet har präglat Stockholms siluett sedan 1967 och är centrum för all 

radio- och TV-sändning i Sverige. 
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Efter besöket i Kaknästornet åkte vi till Polismuseet för guidning och information. Där 

finns närmare 10000 föremål, vissa 100 år gamla.  

Vi var 49 deltagare. 

 

Julbordskryssning 

Den 26 november åkte vi en dagskryssning med Viking Lines MS Rosella där vi åt 

julbord. Avkoppling och nöje i gott sällskap. 

Vi var 60 deltagare.  

 

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

 

Resor och studiebesök 

Museal verksamhet, insamling och katalogisering. 

Deltagande i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol. 

Deltagande i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och luciaturnering. 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

Golfspel. 

 

Hemsida 
 
Vi har under året fortsatt att bygga upp vår hemsida (www.vf-

veteranernaiuppsalaomr.se). Där kan man se bilder från våra arrangemang, 

medlemsregister, stadgar, vilka som ingår i styrelsen och länkar till andra 

Vattenfallsföreningar mm. 
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