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Årsmötet
Årsmötet hölls den 7 mars, som traditionen numera är, på Hemgården.

Ordföranden, Ingrid Lindén hälsade 36 medlemmar (jättebra!) välkomna.
Mötet valde Arne Axelsson till mötesordförande. Arne lotsade oss igenom den utskickade 
dagordningen med rapporter, val och beslut. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 föredrogs och godkändes.

Mötet valde Per-Owe Ohlsson till ny ordförande efter Ingrid Lindén. Agneta Randla och Göran 
Ranlöf  kvarstår ytterligare ett år som styrelseledamöter. Kenneth Johansson och Anders Österlund 
omvaldes på två år.  Janne Führ nyvaldes på två år som ersättare till Tomas Axi.
 

Ingrid Lindén och Tomas Axi, som
avsagt sig omval, avtackades med 
blommor och present av vår nye 
ordförande.

Efter en kort bensträckare redogjorde Liselotte Oberger och Pär Thornell för nuvarande LFVs 
beredskapsarbete. Därefter bjöds på fika och umgänge med gamla arbetskamrater.
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Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. 

Medlemsutvecklingen
Föreningen har drygt 100 medlemmar. Kassören och sekreteraren har i år haft onödigt mycket jobb 
med påminnelser om inbetalning av medlemsavgift under året. Styrelsen föreslog därför en 
stadgeändring som går ut på att de som inte betalat före halvårsskiftet ska avföras. Förslaget bifölls.

Aktiviteter
Verksamhetsplanen innehöll 5 aktiviteter:

1. Träff på IT-företaget Gaia 29 januari.
2. Besök på Artipelag 25 april
3. Tvådagarsresa till Småland 29-30 augusti.
4. Information om utvecklingen för resecentrum inför Ostlänken 24 oktober
5. Traditionellt julbord 16 december.

Träff på IT-företaget Gaia 29 januari.

Vi besökte IT-företaget Gaia 29 januari. Johan Lindén visade hur digitalisering kan användas i 
hemsjukvården, bl.a. ett lyckat försök i Borgholm, där blodtryck, puls och syresättning mäts av 
vårdtagaren och värdena överförs automatiskt
till vårdcentralens monitorer. 
Lärdomen var att detta resulterat i tryggare
gamlingar och mindre belastning på
vårdpersonalen. Detta var dock ett experiment i
liten skala. Om det ska skalas upp till 100-tals
vårdtagare krävs artificiell intelligens  (AI) i
systemen för att fungera.
Johan visade, som exempel på AI, hur
ansiktsigenkänning och slutsatser om ansiktets
bärare som kan härledas utifrån ett ansikte om
det jämförs med stora mängder data om olika
ansikten.

Besök på Artipelag 25 april

Den 25 april samlades 29 förväntansfulla 
Luftfartsseniorer vid Resecentrum för att åka till 
Artipelag på Värmdö. Artipelag är en fantastisk 
anläggning för konst- och kulturupplevelser i 
Stockholms skärgård. Med grundaren Björn 
Jakobsons (Baby Björn) egna ord: ”Artipelag kan 
inte förklaras med ord. Det måste upplevas.”

Utställningen, som nu visades, handlade om 
modedesignern Martin Margiela.

 Han hade grundat sitt eget modehus 1988 
tillsammans med Jenny Meirens. Hans kollektioner 
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var oförutsägbara. Han föredrog enkla och vardagliga material och återanvände gärna vintage i sina 
kollektioner. Modehuset Hermés utsåg 1997 Margiela till sin chefsdesigner, vilket var ett mycket 
överraskande beslut. 

Margiela stannade i sex år hos Hermés och dessa 
anses som hans mest framgångsrika år.

Intresset för dammodet hos våra manliga kamrater 
kanske inte var på topp. Men samtliga njöt av en 
fantastisk lunchbuffé efter den guidade visningen. 
Någon vårvärme fick vi inte ta del av denna dag. 
Men många gick den 1 km långa 
strandpromenaden utmed vattnet, som är en del av 
anläggningen. 

Vi upptäckte också skulpturer som stod lite varstans bland granar och tallar.
Det var en mycket fin upplevelse att få besöka Artipelag på Värmdö.

På hemvägen tog vi en sväng via 
Kungsträdgården för att beskåda 
körsbärsblomningen.
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Tvådagarsresa till Småland 29-30 augusti.

Som vanligt var det ett stort gäng glada seniorer, som ville följa med bussen på årets höstutflykt. I 
år stod Älmhult, Huseby Bruk och Hagshult, en av flygvapnets två övningsbaser, på programmet.

Efter ett kort fikastopp vid Brahehus styrdes kosan mot Älmhult. Efter en god lunch på IKEA Hotell
stod en guidad visning av IKEA Museum på programmet. 

Museet är inhyst i den
byggnad som  var världens
första IKEA-varuhus. Det
invigdes 1958 och stängdes
2012 då verksamheten
flyttade till ett nybyggt
varuhus i Älmhult. IKEA
Museum invigdes 30 juni
2016. 
En mycket påläst guide
berättade om Ingvar
Kamprads livsverk –
utvecklingen av design,
möbler och
inredningsprodukter från
företagets olika epoker. Det
finns en huvudutställning, en tillfällig utställning, restaurang och butik. Mycket intressant!

Efter en kopp kaffe och kanelbulle (för övrigt ett av Ingvar Kamprads klassiska försäljningsknep) i 
muséets restaurang körde bussen till hotellet i Växjö där en tvårätters middag och trevlig samvaro 
väntade.
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Ny dag – nya äventyr! Efter en god hotellfrukost tog oss bussen till ”Florence Stephens förlorade 
värld” Huseby Bruk, för ett besök. Huseby, beläget mellan sjöarna Salen och Åsnen, är ett gammalt 
jord-, skogs- och järnbruk med en väl bevarad bruksmiljö. 

Huseby bruk är dock mest känt för den så kallade Husebyaffären.  Florence Stephens förtjusning i 
kungahuset var hennes stora olycka. Hon utsåg prins Carl J:r till sin universalarvinge. Men prinsen 
visade sig vara en dålig rådgivare och en skojare till förvaltare undergrävde ekonomin genom en rad
skandalartade affärer. Samtidigt vanvårdades jordbruket och den systematiska skogsskövlingen blev
alltmer uppenbar. 1956 gjorde kommunfullmäktige i Skatelöv en framställan om omyndigförklaring
av Fröken Stephens ”för att förhindra ytterligare rovdrift och kapitalförstöring på Huseby egen-
dom”. Den rättsliga processen mot de inblandade blev långdragen och avslutades först 1962. Bl.a. 
fick den svårt belastade förvaltaren Berl Gutenberg ett långt fängelsestraff. Prins Carl J:r erkände 
sig skyldig men undgick straff. 
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Florence Stephens ärvde bruket av sin far Joseph Stephens. Florence ville att hennes hem skulle 
finnas kvar så som det var under hennes uppväxt och hade vid sin bortgång 1979 (då var hon 98 år 
gammal) därför ändrat sitt testamente till förmån för staten. Huseby förvaltas därför av Statens 
Fastighetsverk. 

Efter guidningen avåts en stärkande lunch i det gamla mejeriet. Wallenbergare med potatismos och 
småländsk ostkaka med sylt och grädde. Vad mer kan man begära?

Vi avslutade vår resa med ett besök på Hagshult, en av flygvapnets två kvarvarande övningsbaser, 
där vi fick intressant information om deras arbete. Två dagar med många intryck att smälta avslutar 
vi med kaffe och en god smörgås innan vi åter körde hem till ”Peking”.

Information om Ostlänken 24 oktober

Den 24:e Oktober bjöds 37 seniorer en
genomgång i förvaltningshuset Rosen. 
Ulf Arumskog, projektledare i
Norrköping kommun, gav en
uppskattad inblick i framtida
trafiklösningar i Östergötland, med
tonvikt på Norrköping och Ostlänkens
dragningar i närområdet. Ulf klargjorde
att beslut är taget att genomföra
byggnationen av järnvägen mellan
Järna och Linköping. Dock återstår
många detaljer såsom exakt placering
av spår och järnvägsstationens
utformning, skall den byggas i upphöjt
läge eller i markplan, frågorna är många
men Ulf gav en dagsaktuell bild av
nuläget och de inriktningar som gäller
idag.
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Traditionellt julbord 16 december.

73 glada seniorer (rekord!), anförda av vår nestor Ann-Mari samlades i Odd Fellow-logens 
bankettsal för att  träffas och aväta ett rikligt och ytterst välsmakande julbord. Efter ett glas glögg 
och efter ordförande P-Os välkomsthälsning anföll vi sillbordet, kalla bordet, varma bordet samt 
dessert- och gottebordet i enligt med av köksmästaren anbefalld procedur. Alla var hungriga och 
glada att träffas. Stämningen var hög och många skratt hördes.

Tack för i år !
Styrelsen

Kön till sillbordet

Kalla bordet
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