
   
  

 
 
 

Vattenfalls Veteraner i Öst 
Verksamhetsberättelse för perioden 

20190101–20191231 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Ordförande  Jan-Larry Holmberg 
V ordförande Folke Löfgren 
Kassör  Göran Hansson 
Sekreterare  Elisabeth Johansson 
Ledamot  Clas-Inge Hagdahl 
Suppleanter  Lisbet Tendler, Eva Axelsson 
 
Föreningen har haft 12 protokollförda möten, varav 2 st medlemsmöten. Antalet 
medlemmar 20191231 var 132 st. 
 
Genomförda aktiviteter under 2019 
Traditionellt börjar vi verksamhetsåret med ärtsoppa och varm punsch. I år blev det 
den 14 februari och 32 st medlemmar kom, gick en kortare tipspromenad, åt 
ärtsoppa, drack kaffe och pratade. 
 
Den 19 mars hade vi årsmöte som vanligt i Vattenfalls lunchrum. 40 medlemmar var 
med under mötesförhandlingarna. Nils Friberg, f.d. informationsansvarig på Vattenfall 
i Motala berättade minnen från sina år i Vattenfall hemma och uti världen. Efteråt 
bjöds på smörgåstårta och kaffe. 
 
Utflykten den 14 maj gick till Boxholms bruksmuseum, lunch på Torpön i Sommen, 
Andrew Peterson museet i Asby, och slutade med ostkaka på Brostorps Gårdsmejeri. 
42 st var med på en mycket trevlig tisdag i maj. 
 
Redan den 28 maj hade vi nästa aktivitet. Vi besökte Smedberga Gård utanför 
Motala. Gården är en av tre gårdar som ingår i Energifabriken, som tillverkar 
biobränslen som RME och HVO. Gårdens egna maskiner drivs med biodiesel och 
torken eldas med flis. På Smedberga gård är omställningen till fossilfri energi en 
självklarhet. 17 st medlemmar deltog. 
 
Ett intressant besök gjordes den 11 september på Svensk Plaståtervinning i Motala. 
Här kan alla plastförpackningar i Sverige återvinnas och bli till nya plastprodukter. 41 
medlemmar deltog. 
 
 
 



   
  

 
 
Den 19 september besökte vi SAAB Underwater Systems i Motala. Ett mycket 
intressant besök som 22 medlemmar fick vara med om. Undervattensystem som kan 
hitta minor och andra ovälkomna föremål. Intresset för detta besök var stort, endast 
ett 20-tal deltagare per besök var möjligt. Många var intresserade så ett nytt besök 
kommer att ordnas under 2020. 
 
Höstmötet den 1-2 oktober var i år, som vanligt, förlagt till Viking Lines Cinderella. Vi 
var 29 medlemmar som deltog i mötet och hade en hel del önskemål och synpunkter. 
Ett bra möte som följdes av god mat och trevlig gemenskap. 
 
Vårt julbord var i år den 28 november. I år blev vi 73 st som åt god julmat, pratade 
gamla minnen och trivdes i Vattenfalls lunchrum. 
 
Våra motionerande pensionärer har även i år träffats en gång i veckan och rört på 
sig. 
Kaffeträffarna den 25 varje månad har också pågått hela året med varierat antal 
besökare. 
Historieprojektet rörande Vattenfalls verksamhet i regionen har påbörjats under året 
och har följande medlemmar: 
Jan-Larry Holmberg 
Folke Löfgren 
Elisabeth Johansson 
Lars Samuelsson 
Stig Emtesten 
Nils Friberg 
Projektet har haft 6st möten under året. 
 
Styrelsens medlemmar tackar medlemmarna för förtroendet som visats oss under det 
gångna verksamhetsåret, och de avgående ledamöterna ställer sina platser till 
förfogande. 
 
Motala den 12 december 2019 
 
 
Jan-Larry Holmberg Folke Löfgren Göran Hansson 
 
 
Elisabeth Johansson Clas-Inge Hagdahl 
 
 


