
Verksamhetsberättelse 2015 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2015-03-05 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. 

Efter mötet fick vi en mycket omfattande och intressant information av före detta 

finanskommunalrådet i Uppsala (på 1970-talet) Roland Agius. Han prata om ett 

Uppsala som tidigare har varit en stor industristad.  

      

Anslag 2015 

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är minskat till 11000 kr, vilket är en sänkning 

med 500 kr jämförelse med 2014. Bidraget har tyvärr minskat för varje år.  

Medlemsantal den 31 december 2015 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 17 st. Nytillkomna 

medlemmar är12 st. Medlemsantalet minskade således till 145 personer. 

Styrelsemöten 2015 

Under året har totalt sju styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2015 

Ordförande  Arne Larsson 

Vice ordförande Dordie Löfberg 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Bo Wallin 

Ledamot  Agneta Lundin 

 

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

Resor och studiebesök 

Vårresa 

Den 9 juni gjorde vi en höstresa mot Heby och Enköpings kommuner. Först besökte vi 

Gårdsjö Älgpark mellan Morgongåva och Heby. Där tog ”Leffe” och hans fru Ilona 

hand om oss, och drog ”Historien om Gårdsjö Älgpark”.  
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Parken öppnades 2007.Besöksantalet av parken har stadigt ökat och 2013 var det 

nästan 15 000 st. Älgparken har nu 19 älgar, Sedan 2014 har hägnet utvidgats 25 ha 

och torpet Solviken har införlivats i ägorna. Nu kan man även sova över mitt ibland 

älgarna. En upplevelse utöver det vanliga!  Leffe och Gårdsjö Älgpark var en av 

finalisterna stora Turismpriset 2012 och har fått Turistapplåden och Vitsippepriset för 

sin verksamhet.  

Därefter åkte vi till Enköping och Hotell Park Astoria för lunch.  Efter lunch besöktes 

Bahco muséet och Enköpings kommuns parker. Ett parktåg modell minitåg körde oss  

runt i de gröna miljöerna. Tåget har en guide som berättade om både parker och andra 

sevärdheter i Enköping.   

Vi var 39 deltagare med på resan. 

 

 
 

Höstresa 

Den 19 september gjorde vi en informations och studieresa som kom att handla om 

Uppsala stads utbyggnad och förvandling under de senaste 15 åren.  

Informationen presenterades av f.d. stadsarkitekt Ingvar Blomster från stadsbyggnads-

kontoret i Uppsala. Vi träffades vid Storgatan 11 i kommunens lokal för seniorers 

sammankomster. Efter lite förtäring informerade Ingvar om vad som hänt från den 

tiden han arbetade som chefen för stadsbyggnadskontoret Han berätta om de projekt 

och ombyggnader som han medverkat i bl.a. byggnation  av Resecentrum, Musikens 

hus, Gränby affärscenter mm, vidare om nybyggnadssituationen i Uppsala samt vilka 

utbyggnadsprojekt som kommer att genomföras nu och inom en snar framtid i 

Uppsala. Efter informationen åt vi en lättare lunch. Därefter besökte vi med buss de 

platser som Ingvar B. informerat om, han guidade oss även under den intressanta 

rundturen. Vi var 34 deltagare med på resan. 

 

 
 

Julbordskryssning 
Den 25 november åkte vi en dagskryssning med Viking Lines MS. Rosella där vi åt 

julbord. Avkoppling och nöje i gott sällskap. 

Vi var 49 deltagare med på resan. 

 

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

 

 

Övrig verksamhet 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

Ett stort antal medlemmar deltar aktivt i golfspel. 

Deltagande i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol. 

Deltagande i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och luciaturnering. 
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Museal verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för 

framtiden intressant material.  

Ett antal av våra medlemmar har under året även engagerat sig i dokumentering, 

visning och guidning av Pumphuset, en gång Uppsalas vattenverk som sedan 1800-

talet har försett stadens invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme. 

Pumphuset som ägs av Uppsala kommun är idag museum för kommunal teknik.   
 

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 om planerade arrangemang. I dagsläget 

saknas bara 20 mailadresser beroende på att resterande medlemmar ej har tillgång till 

mail. Förutom detta arbete har mycket tid lagts ned på att anordna och arrangera resor och 

sammankomster. Vi har tyvärr ej fått något uppdrag av Vattenfall betr. ”stöd relaterat till 

nyttan för Vattenfall” för att kunna påverka vårt verksamhetsanslag. 

 

 

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. ( www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se ) 

 

 

Uppsala 2016-01-02 

Styrelsen 

  

http://www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se/

