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Årsmötet 
Årsmötet hölls den 3 mars hos Transportstyrelsen där ordföranden, Ingrid 
Lindén, hälsade 33 medlemmar välkomna.  

Arne Axelsson valdes som mötesordförande och ledde oss igenom bl a 
verksamhets- och ekonomiska berättelserna för 2015. Styrelsen beviljades därefter 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 föredrogs och 
godkändes. 

På valberedningens förslag omvaldes Ingrid Lindén till ordförande (ett år) samt 
Lotta Malm och Agneta Randla som styrelseledamöter (två år). Lennart 
Swedberg, Anders Österlund och Tomas Axi kvarstår i styrelsen till årsmötet 
2017.   

 

 

Efter mötet hölls parentation över Maj Ohlsson och Bengt von Zweigbergk som 
avlidit under året.  

Avslutningsvis berättade Gunnar Ljungberg om Transportstyrelsens verksamhet 
med fokus på de integrerade luftfarts- och sjöelementen. 
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Hjärtattack, vad är det? 

Besök på Kardiologen 5 april 2016 
Rekordmånga, 54 personer, och till och med fler än vid julluncherna deltog i 
besöket på hjärtkliniken på Vrinnevi. Antalet tvingade oss att dela gruppen i två 
för att få rum i möteslokalen. Halva gruppen började med fika på Lindahls 
nyöppnade kafé på Vrinnevi medan andra halvan var på föreläsning. Sedan byttes 
vi om. 

 

 

 

Vi togs emot av specialistsjuksköterskan Nina Cicek. Hon gav en professionell 
och lättbegriplig genomgång utan latinska fackbenämningar av  

- Vad är kranskärlsproblem och hjärtattack 
- Symptom 
- Riskfaktorer/Riskgrupper 
- Behandlingsmetoder (medicinering, ballongutvidgning, by-pass)  

 
 

Flera av deltagarna hade egen erfarenhet av 
olika slag av hjärtproblem och många frågor 
ställdes. Nina visade prov på stort kunnande 
och hade tydliga svar på alla frågor. Att 
sjukvård är dyrt förstår man när en by-pass-
behandling kostar bortåt en halv miljon 
kronor. 

 

Deltagarna gav efteråt uttryck för stor belåtenhet med besöket.  
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Dagsutflykt till Oxelösund och Trosa 
 

Den 12:e maj gick årets dagsutflykt till Oxelösund – Femörefortet. Det var till år 
2003 det topphemliga kustartilleriet på Femöre i Oxelösund, som nu är ett 
museum över det kalla kriget – Femörefortet. Vi fick en guidad visning och en 
spännande historia berättad för oss.  

 

 

 

En god lunch på Restaurang  Punchkällaren i Trosa 
väntade.  

 

 

Dagen avslutades med en två timmar lång skärgårdstur i strålande sol och kaffe 
med ”dopp” på däck smakar bra innan 34 seniorer åker hem till Norrköping igen. 
Vad mer kan man begära!!! 
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Tvådagarsresan: Västkusten 
 

 

Tvådagarsresan 1-2 september gick till västkusten. Vi åkte till Landvetter Airport 
Hotell där Flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren presenterade framtidens 
flygplats. Lunch serverades innan Monika Willner, miljörådgivare på flygplatsen 
presenterade flygplatsens miljöarbete.  

 

 

 

Färden gick vidare till Kungälv och Hotell Fars Hatt där vi åt middag och 
övernattade. 

Dag två besökte vi Nordiska Akvarellmuséet där utställningen ”Disney – konsten 
att berätta” visas. Även här fick vi en guidad 
visning.  

 

Sedan dags för lunch på Restaurang Vatten Gourmet & Café, som är granne med 
muséet och ligger på en klippa vid havet. På matsedeln fanns bl.a. ”Dagens fisk”. 



Årskalender 2016  
 

6 

 

Våra två dagar på västkusten löd mot sitt slut. På vägen hem stannade vi vid 
Läckö slott där en guide väntade på oss för att berätta lite om slottets historia. Vi 
avslutade med kaffe och en delikat smörgås innan 45, kanske lite trötta seniorer, 
tog plats i bussen, som tog oss hem till Norrköping. 
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LFV sociala medier, 
vad är det och hur 

gör man? 

Besök på LFV 8 november 2016 

Det var stort intresse för att lära om LFV på sociala medier, och 43 personer var 
anmälda för besöket på LFV. Tre glada värdinnor välkomnade oss redan nere i 
entrén på det nya kontoret. Alla måste ha namnbricka (numera kallas det badge) 
för att få komma in. Hissen upp kräver badge med chip för att komma iväg uppåt.  

Väl uppe möttes vi av ett fantastiskt fräscht kontor där alla (!) sitter i mindre 
grupper/landskap. I entrén kan man följa kontrollerat flyg i realtid på en väggstor 
bildskärm liknande den i en flygledarposition. En signal om att här är flygledning 
den centrala uppgiften. Vid rundvandringen blev det många igenkännande 
leenden och kramar – det var gemytligt. 

Emma Elofsson-Holmgren, på LFV Koncernkommunikation gav oss en inblick i 
de sociala medier som LFV valt att presentera sig på. Därtill fick vi en inblick i 
hur LFV följer andra mediers agerande kring luftfartsfrågor och hur man väljer att 
samagera eller bemöta detta medieflöde. Vi lärde poängen med att #-tagga. LFV 
har valt att agera på Linkedin, Instagram, Twitter och YouTube. 

    

 

Flera hade med egen mobil och försökte lära mer om hur man praktiskt gör. 
Winwin då LFV med detta fick flera nya ”följare” på sitt medieflöde. 

Efter genomgången bjöd LFV på fika med smaskig kaka. Många uttryckte stor 
belåtenhet med programmet och möjligheten att få besöka LFVs nya kontor vid 
Nya torget. 
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Julbord på 
Laxholmen 
 

Den 15 december avslutade vi årets aktiviteter med jullunch på Restaurang 
Laxholmen. 43 seniorer träffas och stämningen var som vanligt på topp.  

 

 

 

 

Vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt År och ser fram emot nästa år -   

år 2017. 

 


