
Vattenfalls Veteraner i Östhammar 

Styrelse- och medlemsmöte nr 5 onsdagen den 9 maj 2018 på restaurang Gladan. 

Närvarande vid styrelsemötet: 
Göran Lodin, Bertil Horneij, Björn Johansson och Mona Hägglund.


Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet: 
Hans Eriksson, Kurt Lindström, Lennart Löfgren, Christine Berglund, Lars-Erik Berglund, Björn Näsman,

Karl-Åke Karlsson, Leif Gunnarsson, Lennart Fredriksson, Bertil Möller, Claes-Göran Runemark,

Birgitta Taxell, Karin Arvidsson, Kenneth Johansson, Sten Rundkvist, Jan-Olof Ericsson, Kristina Karlsson,

Rune Nilsson, Olle Hellström, Bengt Dellbrant, Åke Löf, Per Löfström, Alf Lindfors, Bo Nilsson,Ole Sass.

Totalt 29 st, 

Mötets öppnande: 
Ordförande Göran Lodin hälsade alla mötesdeltagare välkomna, särskilt Sven Ordeus från SVAFO,

Som ska hålla dagens föredrag.


Medlemsförändringar: 
Tommy Stenberg önskar utträde ur Veteranerna.

Det finns fortfarande några som inte betalt sin medlemsavgift. Är ni osäker så kolla upp om ni betalt.


Föregående protokoll: 
Föregående protokoll från den 11 april, godkändes och lades till handlingarna.


Aktiviteter: 
Björn Johansson  upplyste oss om nästa trevliga utflykt, som kommer att äga rum den 25 - 26 september.

Avresan sker 07.30 från Öregrund, sedan via olika hållplatser, som meddelas senare, till Högbo bruk, där de

som inte vill följa med till Sandvik, för att se tillverkningen av götet, kan tillbringa förmiddagen. Lunchen 
kommer att intagas på Högbo bruk. Därefter kommer resan att gå till Falun där vi ska tillbringa natten på 
Scandic Hotell Lugnet. På kvällen inmundigas en tvårätters middag.

Onsdagen börjar med en stärkande frukost. Därefter åker vi till Falu gruva, där vi delas upp i två grupper för 
att besöka gruvan. Lunch serveras  på gruvområdet. Efter besöket går färden hemåt. Vi är hemma sen 
eftermiddag. Allt detta för ett facilt pris av 900:- (1100:- enkelrum) för medlemmar och 1500:- för 
medföljande.


Dagens föredrag: 
VD för SVAFO Sven Ordeus berättade om Vattenfalls avvecklingsprogram av kärnkraften. I Forsmark 
kommer den att ske följande: Forsmark 1 beräknas till år 2040, F2 till år 2041 och F3 till år 2045.

Ringhals 1 år 2020, R2 2019 i oktober, R3 2041.


Övrigt: 
Vid nästa möte kommer vi att gästas av Karin Sandberg, Civilförsvaret, som ska ge oss en lektion i Hjärt 
och Lungräddning.

Oktobermötet kommer Julia Ekström och berättar om frisk- och hälsovård.

Mötet med Forsmarks VD är inte datumbestämt ännu.

Julbordet kommer att ske i år den 12 december (om vädrets makter håller i sig).


Nästa möte: 
Kallelse till nästa medlemsmöte onsdagen den 10 oktober kl 13.00 (styrelsen kl. 12.00) på restaurang 
Gladan.   
En skön sommar önskas  alla  Veteraner !!!  

Göran Lodin/ordf	 	 	 	 	 	 	 Mona Hägglund/sekr.



