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Årsmötet

Årsmötet hölls den 1 mars på Hemgården där ordföranden, Ingrid Lindén, kunde hälsa
33 medlemmar välkomna.
Arne Axelsson valdes som mötesordförande och ledde oss igenom bl a verksamhets- och
ekonomiska berättelserna för 2016. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 föredrogs och godkändes.
På valberedningens förslag omvaldes Ingrid Lindén till ordförande (ett år) samt Anders
Österlund och Tomas Axi på två år. Lennart Swedberg hade avböjt omval varför
Kenneth Johansson valdes som styrelseledamot i två år. Lotta Malm och Agneta Randla
kvarstår i styrelsen till årsmötet 2018.
Ingrid Lindén tackade Arne Axelsson för det utmärkta sätt på vilket han lett
förhandlingarna och som avslutning berättade Rémi Vesvre från Transportstyrelsen på ett
intressant och informativt sätt om drönare och hur myndigheten hanterar frågor
kopplade till den verksamheten.
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Styrelsearbetet
Protokollförda styrelsesammanträden hölls den 16 januari, 1 mars, 10 april, 22 maj och
23 oktober, det senare kombinerat med planering för kommande verksamhetsår.
Medlemsutvecklingen
Vid 2017 års början hade föreningen 103 medlemmar och vid dess slut 106. Styrelsen
anser att läget är stabilt - men vi har plats för fler medlemmar. Alla är naturligtvis
välkomna att påverka tänkbara medlemmar i sin närhet!
Beträffande den ekonomiska ställningen mer i detalj hänvisas till kassörens berättelser.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka LFV, Swedavia och Transportstyrelsen för att de på
olika sätt har underlättat föreningens verksamhet under det gångna året.
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Dagsutflykt till Vaxholm
Torsdagen den 11 maj var dagens resmål Vaxholm. Vi skulle besöka Villa Akleja
(konstens högborg), som ligger i ett område med Vaxholms största sommarvillor
från 1870-talet. 1901 köptes villan av konstnären J.A.G. Acke. Han verkade i
Vaxholm från 1901 tillsammans med sin hustru Eja, dotter till skalden Zacharias
Topelius. Claes Moser, känd från Antikrundan, köpte sin första tavla målad av
J.A.G. Acke för 40 år sedan som föreställde hans adoptivson Fausto.

Idag har Claes Moser 150 verk av konstnären Acke och är ägare av Villa Akleja.
Claes berättar om livet i Villa Akleja och om Ackes och Ejas konstnärsvänner. Vi
avslutade med en rundvandring i villan och bjöds på kaffe och smörgås. En
mycket givande förmiddag.
Nu var det dags att ta färjan till Vaxholms Kastell där
en god lunch stod framdukat.
Sedan var det Vaxholms Fästnings Museum som stod
på tur. Vi fick här en guidad visning av muséet och
dess historia berättad för oss. Den gamla fästningen
revs och ersattes 1833-1863 med det nuvarande kastellet. Kastellets murar höll
inte, vilket visade sig 1872 då en provskjutning mot fästningen genomfördes.
Vaxholms Kastell fungerade i fortsättningen, som ett administrativt centrum,
utbildnings- och förläggningsplats för kustartilleriet fram till 2:a världskriget.
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Idag är Vaxholms Kastell museum och företaget Strömma bedriver restaurang
och konferensverksamhet. Övernattningsmöjligheter finns.
Det var många nöjda seniorer som avslutade dagen med kaffe och en stor
kanelbulle hos Vaxholmsbagarna – Boulangerie Waxholm – innan bussen styrde
söderut igen till Norrköping.
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Tvådagarsresan: Vättern runt

Vår tvådagarsresa gick i år med buss Vättern runt.
Första stoppet var Grenna Museum. Vi fick se en film om Andrés
polarexpedition. Fick också tillfälle till frågestund och rundvandring på egen
hand.

Lunchen intogs på Galleri Tegel i Jönköping – ett stenkast från Tändsticksmuséet
där en guide väntade oss. Mycket intressant!
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Färden gick vidare till Habo kyrka – även kallad
”Träkatedralen vid Vättern”, i folkmun även kallad Habo
gamla kyrka, som är ett lokalt smeknamn. Habo kyrka är
inget museum utan en fin gammal träkyrka, som firar
gudstjänst nästan varje söndag. Kyrkan fick sitt nuvarande
utseende år 1723. Den äldsta delen av kyrkan är sakristian,
som kan vara från 1200-talet.

Vi körde vidare till Hotel Bellevue i Hjo där vi skulle avnjuta en tvårätters middag
och vila till nästa dag.
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Efter en härlig frukost åker vi mot Karlsborg och Karlsborgs fästning. En guide
kommer ombord på bussen och vi får en bussguidad rundtur i ca 1 timme.

Stjernsunds slottscafé hade stängt dagen innan vårt besök men ägarinnan ställde
upp och ”bjöd” oss på en välsmakande lunchbuffé. Snacka om service!!!
Stjernsunds Slott var vår sista sevärdhet denna resa. Som vanligt fick vi en guidad
vandring genom slottet, som alltid ger väldigt mycket.

Många intryck och mycket information dessa två dagar att tänka på.
Slut för denna gång och tack för trevlig samvaro.
Året som gått 2017

8

Besök på
Flygvapenmuseet

Drygt 30 personer deltog. Vi hade bokat samresa med buss som väntade på oss
vid stationen i Norrköping. Två ärrade guider med lång erfarenhet från
verksamhet inom flyget lotsade oss runt bland dyrgriparna. En av guiderna var Bo
Lindström som arbetade på LFV:s Administrativa avdelning i slutet av 1970-talet
Flera av oss kunde uppleva kittlande igenkännanden bland maskiner man flugit
eller händelser man deltagit i under ”kalla krigets” dagar, inte minst kring DC3ans öde.

Efter en god lunch kunde vi under en timmes tid själva vandra runt i utställningen
och fördjupa oss i valda områden. Därefter väntade Niclas Gustafsson, tidigare
LFV och nu i samarbetsbolaget Saab Digital Air Traffic Solutions där LFV och
SAAB, som världsledande, utvecklar en teknisk plattform för ”Remote TWR”. Vi
fick en god beskrivning, på ett kunnigt och trevligt sätt av en flygledares arbete i
RTC, dvs en central för fjärrstyrd flygledning. Under det efterföljande kaffet
umgicks vi sedvanligt trevligt.
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Julbord på Charlies
Den 14 december avslutade vi året med ett julbord på Brasserie Charlies. Fullsatt
och festligt! Vi avnjöt ett magnifikt julbord i en lokal som vi bokat in helt för oss
själva. Och vi själva var 51 personer.

Bland dessa märktes särskilt Ann-Marie Andersson som var aktiv i föreningens
bildande. Hon ingick i den interimsstyrelse som valdes när vi bildades 1997-04-08
och var dess kassaförvaltare, alltså för drygt 20 år sedan.
Till råga på allt passade Ann-Marie på att fylla 91 år just den dagen vilket vi alla
uppmärksammade genom en stående hyllning med leven och skönsång (nåja…).

Som avslutning tackade ordförande Ingrid Lindén för ett bra SeniorÅr och
hoppades på återseenden under 2018.
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