
VATTENFALLS VETERANER I ÖSTHAMMAR 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  ÅR  2014

Allmänt
Föreningen hade vid årets slut 115 medlemmar.
Protokollförda månadsmöten har hållits andra onsdagen i varje månad, frånsett 
sommaruppehållet juni tom. september samt maj då vi besökte SKB i Forsmark och 
december då vi åkte till Eckerö och intog julbordsläckerheter.
Före våra möten sammanträder styrelsen varefter samtliga mötesdeltagare äter en gemensam 
lunch som var och en själv betalar. Därefter hålls månadsmötet där antalet deltagare varierat 
mellan 23 och 36. Ordinarie årsmöte hölls 2014-01-08 med 30 deltagare.

Medlemsförändringar under året 
Nya medlemmar: Åke Löf, Tommy Stenberg, Lars Hillstedt.
Utträde: Ulrika och Jan Olsson, Hans Jonsson, Per Åke Wahlström, Allan Mineur, Göran 
Andersson, Östen Edvinsson, Göran Egermalm, Robert Eriksson, Gunnar Forsgren, Stig 
Johansson, Sven Johansson, Robert Johansson, Rolf Lanner, Annika och Karl-Einar Nyberg, 
Gunilla Runemark, Olov Svanström. 
Avlidna: Bo Andersson, Stig Lindberg.

Aktiviteter
Forsmarks Veteraner var i år den 9-10 april värdar för samverkansträffen för Vattenfalls 
Veteraner i Mellansverige. Mötet hölls på Forsmarks Bruk.
Vårresan den 23 april gick i år till Stockholm med besök på Vattenfalls nya huvudkontor i 
Solna. Därefter intogs lunch i Kaknästornet med efterföljande kulturpromenad i 
Kungsträdgården.
Våromgången avslutades med lunch på Forsmarks värdshus den 14 maj och därefter besökte 
vi SKB för information om slutförvarsprojektets framskridande. Efter informationen gjordes 
fältbesök där slutförvaret ska ligga.
 Julbordsresan gick traditionsenligt över Ålands hav den 17 december med ett 60-tal 
deltagare.

Inslag i samband med månadsmöten
• 12 februari: Föredrag om hamnverksamheten i Hargshamn av tidigare VD Håkan 

Ålind.
12 mars: Claes-Inge Andersson FKA informerade om pågående verksamhet i 
Forsmark.

• • • • 9 april: Gästföreläsare Johan Engström från Vattenfals avdelning för kärnkraft 
föreläste på temat Sveriges elförsörjning på lång sikt.

• 12 nov: Gästföreläsare Siv Landström föredrog historiken om den rivningshotade 
Källörskolan i Östhammar med anor från sent 1800 tal. 

Friskvård och motion
Varje torsdag samlas veteran eliten i Forsmarks idrottshall för att utöva olika aktiviteter som 
stavgång, styrketräning, badminton, m.m. Avslutas med bastubad och gemensam lunch på 
Forsmarksverket eller Forsmarks Värdshus.

Övrigt
Den 27 maj inbjöds några inaktiva medlemmar på lunch för information om vår verksamhet i 
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veteranförening, samt att få förslag till nya aktiviteter samt simulera mera aktivt deltagande.

Östhammar den 14 januari 2015

// Styrelsen //
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