
Vattenfall Veteraner Västerås 
Preliminär Verksamhetsberättelse för år 2006 
 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året. Vid årsmötet, som hölls på 
M/S Cinderella med destination Mariehamn på Åland deltog 33 personer. 
Antalet betalande medlemmar under året är 95 st. 
Aktiviteter 
Tre medlemmar ur styrelsen deltog i ett avstämningsmöte 06-04-26 med andra veteranklubbar 
i Trollhättan. Vid mötet deltog Vattenfalls Pensionärsföreningar i Trollhättan, Stenungsund, 
Ringhals, Motala, Stockholm och Västerås. Sammankomsten och utbytet var mycket givande 
och gav många impulser för aktiviteter i resp. förening 
 
Årets vårresa genomfördes den 14 juni med målet Carl Larsson gården i Sundborn. Ett stopp 
med guidad visning av Näs nya och gamla kraftstation var uppskattat. 36 medlemmar deltog i 
resan. 
I samband med resan genomfördes en enkät angående medlemmarnas önskemål och 
förväntningar på föreningens aktiviteter o dyl. En mängd olika uppslag kom fram och ligger 
nu till grund för vår fortsatta verksamhet. 
 
Höstresan i september företogs denna gång till Nora med Nora Bergslags muceie järnväg som 
huvudattraktion. Under eftermiddagen besöktes Pershyttans gruvmuseum. 
Ett fyrtiotal medlemmar deltog med stort intresse och resan var mycket uppskattad.  
 
I september anordnade Västeråsföreningen en träff för styrelsemedlemmar från Uppsala och 
Älvkarleby. Anteckningar från sammankomsten i Trollhättan diskuterades och mötet 
utmynnade i att föreningarna kommer att ha ett större utbyte framledes. Karl-Erik Adolfsson 
guidade under eftermiddagen deltagarna genom Västerås Ångkraftverk och gav en fyllig och 
intressant information om kraftverkets historia och framtidsutsikter. 
 
Med början i oktober månad anordnas pubafton en gång i månaden och ett tiotal medlemmar 
har slutit upp för en trevlig samvaro. 
 
Julbord 
Traditionellt julbord kommer att anordnas den 7 december på Odd Fellow lokalen i Västerås. 
Julbordet är mycket uppskattat och samlar ett femtiotal medlemmar till god mat, sång, 
tävlingar och god samvaro. 
 
Sammanfattning 
Föreningens olika sammankomster och aktiviteter fyller en viktig social uppgift och har rönt 
en stor uppskattning hos medlemmarna. Vattenfalls ekonomiska bidrag är en förutsättning för 
att kunna genomföra aktiviteterna och att bibehålla samhörighetskänslan. 
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