
Verksamhetsberättelse 2014 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2014-03-06 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. Mötesordförande tackade för visat intresse och 

avslutade årsmötet samt tackade styrelsen för väl utfört arbete. 

Avgående ordförande Björn Holander avtackades. Han å sin tur önskade den nye 

ordföranden lycka till. 

Efter mötet fick vi en mycket bra information av Uppsalapolisens talesman 

poliskommissarie Christer Nordström. Han gav många bra råd om hur vi kan skydda 

oss från alla faror som numera finns på nätet.  

Anslag 2014 

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är minskat till 11500 kr, vilket är en sänkning 

med 1250 kr jämförelse med 2013. Tendensen är att bidraget minskar för varje år.  

Medlemsantal den 31 december 2014 

Medlemsantalet ökade från 153 till 155 personer. 

Styrelsemöten 2014 

Under året har totalt sju styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2014 

Ordförande  Arne Larsson 

Vice ordförande Kurt Lindgren 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

Ledamot  Dordie Löfberg  
 

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

 

Resor och studiebesök 

Vårresa 

Den 22 maj gjorde vi en resa till Norduppland. Vi besökte först bruksorten 

Karlholmsbruk, där vi fick information om brukets historia med efterföljande 

filmvisning. Därefter blev det guidad rundvandring på bruket, vi fick bl.a. besöka 

Lancashiresmedjan, den gamla skolan och se den nyrenoverade bruksdammen.         

Därefter bar det av till Älvkarleby Turist och Konferenshotell där deltagarna intog 

dagens lunch. Efter lunchen blev det en guidad visning av Untra kraftstation samt ett 

besök på Untra Gård för information om dess glasstillverkning inkl. provsmakning.  

Vi var 43 deltagare med på resan. 
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Höstresa 

Den 23 september gick resan till Roslagen. Vi började resan med ett besök vid 

Norrtelje Bränneri i dess genuina Roslagsmiljö. Efter lite kaffe med dopp informerades 

vi om hur tillverkningen startade, hur deras brännvin, punsch, glögg samt nu även 

whiskey framställdes. Vilka bär, frukter och sädesslag som användes i 

tillverkningsprocessen. Vi fick även se de för dagen nyputsade kopparpannorna i vilka 

alkoholen renas från mäsken i en komplicerad procedur. Därefter erbjöds 

provsmakning av dryckessortimentet med olika tillbehör. Besöket avslutades med 

dagens lunch på den inglasade hölogen. Resan fortsatte sedan till Norrtälje stad där 

stadsvandring med den kände stadsguiden Michael Blum stod på programmet. Vi togs 

med i en resa i nutid och dåtid kantad med många roliga historier och berättelser. 

Vi var 49 deltagare med på resan. 

  

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 59 deltagare med på resan. 

 

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

 

Övrig verksamhet 

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. 

 

Styrelsearbete 

Vi har under året arbetat med att försöka få in mailadresser på våra medlemmar för att 

på ett enklare och snabbare sätt kunna informera dessa vid planerade arrangemang. 

 

Hemsida 
Vår hemsida kompletteras kontinuerligt. Där kan man se bilder från våra arrangemang, 

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

Vattenfallsföreningar mm. 

 

 

Uppsala 2014-12-21 

Styrelsen 

  


