
Verksamhetsberättelse 2017 för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls den 3 mars 2017 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan. 
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 årsförhandlingarna var Maria Nordström, Vattenfall E-Mobility inbjuden att tala om elbilar och 

solenergi. Det finns just nu många spännande ingångar på dessa ämnen. Hon talade bland annat om hur 

elbilar och självkörande fordon kommer att förändra stadsplaneringen, vidare 

informerade hon något om Vattenfalls solcellsguide, hur man laddar en elbil och hur 

Vattenfall har tagit sig an den stora utmaningen att kunna leverera el till den starkt 

växande bilparksflotta med eldrivna bilar. Mia berätta också om regeringens nya och 

kommande styrmedel inom detta så spännande och händelserika ämne. 54 veteraner var 

närvarande på årsmötet. 

  

Anslag 2017  

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är oförändrat 12 000 kr alltså lika som för år 2016.  

Medlemsantal den 31 december 2017 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 14 st. Nytillkomna medlemmar är 12 st. 

Medlemsantalet minskade således till 155 personer. 

Styrelsemöten 2017 

Under året har totalt 5 styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2017 

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 sjutton år. 

Resor och studiebesök 

 

Vårresa  
Den 7 juni 2017 gjorde klubben en studieresa till Avesta, Ängelsberg och Skultuna. Resan startade med buss 

från Uppsala till Avesta med busstopp och välbehövlig fikapaus. 

Väl framme vid Avesta bjöds deltagarna på guidade visningar av Koppardalen. 

Koppardalen är ett bruksområde i Avesta med anor från 1600-talet. 

Här drevs fram till 1938 en järnbrukshytta med rostugnar och 

masugnar. Nu har mycket rustats upp och används idag till 

utställningar, musik-konserter och teater-föreställningar. Den andra 

delen av Koppardalen består av en företagspark.  
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Det gamla tunnplåtverket i Koppardalen har gjorts om till en modern sporthall men med de 

industrihistoriska spåren kvar. 

Efter lunch fortsatte bussresan mot Ängelsberg där deltagarna fick 

beskåda förödelsen efter den omfattande skogsbranden i 

Västmanland år 2015. Mycket av den skog som blev förstör var nu 2 

år efter branden bortkörd men vidden av branden var nog för många av deltagarna en 

speciell upplevelse.Bussfärden fortsatte sedan via Virsbo och Ramnäs bruk till 

Skultuna med sitt tidigare mässingsbruk och fabriks-butiker. Här finns en rad 

intressanta historiska byggnader som idag är fyllda med olika aktiviteter. På Skultuna fabriksbutiker erbjöds 

utgående och 2:a klass sortiment från ett 20-tal leverantörer som Orrefors, Kosta Boda, 

Ekelunds, Snö of Sweden, Målerås och självklart Skultuna. Deltagarna fick även beskåda det 

nyrenoverade bruksmuseet som finns i anslutning till butikerna. Efter detta smakade det bra 

med fika på fabriksbutikens goda fikabröd. 49 st. veteraner var med resan.  

 

 Vattenfalls Veterangolftävling 

 
Ett glatt gäng veteraner kom även detta år för att för 

tillsammans utkämpa Vattenfallsveteranernas Golf-tävling 

över 9 hål på Uppsalagolfs trevliga mellanbana vid Håmö, med 

Roger Ohlsson som tävlingsledare. Detta års tävling bjöd på betydligt trevligare 

väderförhållande än föregående år.  

Prisutdelning gjord av veteranklubbens ordförande Arne Larsson till den stolta och glada 

segraren Elsa Sjöden, tvåa blev Lars Forsberg, trea Hans Pettersson, och fyra Lennart 

Thunbom, här flankerad av tävlingsledaren Roger Ohlsson  

 

Höstresa 
Den 6 september gjorde klubben en studieresa till Jularbos museum 

Rasten i Morkala. Vid museet fick deltagarna en 

gedigen information av museets grundare Håkan 

Pettersson om de folkkära dragspelarna och 

orkesterledarna Kalle och Ebbe Jularbos levnadsöden. 

Det välbesökta utflyktsmålet är nu väl förankrat på den uppländska kartan och 

besökarna kommer från hela landet. Även utländska gäster finns i gästboken. 

Calle Jularbo har fått eget hus i den miljö som han trivdes i. Han gästade ofta 

dessa spelmansbygder i norra Uppland, spelade gärna ihop med spelmän som bl.a. 

Erik Sahlström, Viksta Lasse och Åkerbypojkarna. Jularbo har gjort ett djupt 

avtryck i den uppländska myllan och musiken den lever kvar och är efterfrågad 

och älskad. Fikasugna deltagarna bjöds på kaffe och smörgås.  

 

Resan fortsatte därefter till Österby, 

där lunch intogs på den berömda 

Österbybruks herrgård och dess 

restaurang Gammel Tammen.  

Efter lunchen besökte veteranerna Nostalgimuseet i 

Strömsberg och fick där en guidad visning av ägaren 

Bosse. Ända sen Bosse var liten har han haft svårt att kasta saker, men samlandet började väl på allvar på 

60-talet. Men det behöver inte alltid vara negativt att vara en samlare. För tio år sen bestämde Bo och 

Margareta för att öppna museet för allmänheten. Innan dess hade samlingarna bara visats för vänner och 

bekanta. I samlingarna finns allt från knappar till bussar, bl a bilar, husvagnar, radioapparater, kakburkar och 

cyklar i alla dess slag.  

https://www.facebook.com/1385905208297716/photos/1433480433540193/
https://www.facebook.com/1385905208297716/photos/1940150009539897/
http://skultuna.com/se/
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Något som ligger Bosse varmt om hjärtat är många av de leksaker som han har sparat ända sedan han själv 

var barn, som t ex ”mopetten” som monterades på cyklar. En del saker som finns i t ex handelsboden, 

kommer från Bosses farbror och farfars handelsbod i Forsa-Hälsingland. Här bjuds det även på kaffe med 

dopp. 35 st. veteraner var med på resan. 

 

Julbordskryssning 

 

 
 

Den 23 november åkte klubben på julbordskryssning med Viking Lines MS. Rosella. God mat, trevlig 

avkoppling med nöje och dans i gott sällskap bjöds deltagarna på. 41 veteraner var med på resan. 

 

     
 

Deltagandet har som synes varit relativt stort vid dessa resor och studiebesök. 

Övrig verksamhet 

Deltagande i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och luciaturnering. 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

Ett stort antal medlemmar deltar aktivt i golfspel  

Museal verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant material. 

Deltagande i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol. 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har även under 2017 lagt ned mycket tid på att anordna och arrangera resor och sammankomster samt 

att värva nya medlemmar till klubben. 

Vi har tyvärr ej heller detta år 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 2017-12-26 

Styrelsen 

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

