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Årsmötet 2013 
 
Årsmötet 2013 hölls den 6 mars i LFV:s filmsal. Arne Axelsson, styrelsens 
ordförande, hälsade 30 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Mötet leddes därefter av hedersmedlemmen Georg Westlund. Efter genomgång 
av verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelser, där det bl.a. framkom att 
tillgångarna den 31 december 2012 var 26 795 kronor och att årets resultat blev ett 
överskott på 8 140 kronor, beviljades styrelsen på revisorernas förslag 
ansvarsfrihet för det 
gångna 
verksamhetsåret. 

Arne Axelsson 
omvaldes till 
ordförande (ett år). 
Tomas Axi och 
Lennart Swedberg 
omvaldes och 
Anders Österlund 
nyvaldes som 
styrelsemedlemmar 
för två år. Agneta 
Randla och Ingrid 
Lindén kvarstod till 
årsmötet 2014. 

Ordföranden tackade Marita Lundin, som avböjt omval, för hennes mycket 
uppskattade insatser som styrelseledamot och sekreterare. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 föredrogs och 
godkändes. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade LFV:s generaldirektör Thomas Allard 
initierat och medryckande om ett ”LFV i en ny tid”. 

 

Styrelsen under 2013 (på bilden saknas Lennart Swedberg) 
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Studiebesök hos Trafikverket, 
tågledningen 

 
Ett drygt trettiotal 
seniorer deltog i 
studiebesöket som ägde 
rum på kvällen den  
9 april.  

Från Trafikcentralen på 
rangerbangårdsområdet 
i Norrköping leds tågen 
i stora delar av Öster-
götland, stora delar av 
Södermanland samt en 
mindre del av Småland.   

Vi välkomnades av våra 
trevliga guider, tågledarna Anders och Kia, i de nyrustade,  fräscha lokalerna. 
Inledningsvis fick vi se en introduktionsfilm om verksamheten och sedan gav våra 
guider oss en muntlig presentation av verksamheten med möjligheter att ställa 
frågor.  

Därefter fick vi i mindre grupper 
göra besök uppe i det operativa 
rummet.  

Under väntan på att komma in i 
det operativa rummet bjöds 
seniorerna på smörgås och kaffe. 

Deltagarna fick en inblick i det operativa arbetet och dess 
svårigheter vid störningar längs banorna. 

Operativa rummet 
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Vårutflykt till Vadstena 
Den 15 maj gjorde vi en bussutflykt till Vadstena som lockade 35 deltagare. Vi 
började med ett besök på Landsarkivet som var Sveriges första. Landsarkivet 
ligger i slottet där två entusiastiska guider tog hand om oss och berättade om olika 
människoöden. Vi fick också se 
Tage Danielssons studentuppsats 
”Svensk roman under 1800-talet” 
– högsta betyg förstås! 

En god lunch serverades på 
Restaurang Köket vid 
Rådhustorget innan vi gick vidare 
till Klostermuseet och 
Klosterkyrkan. Även där fick vi en 
visning av en entusiastisk guide. 
Dagen avslutades sedan med kaffe 
och kaka ute i det fria. 

  Seniorer och guide på Landsarkivet 

Träff med nunna på Klostermuseet – 
obs. ej levande! 

Klostermuseets guide i tidsenlig dräkt 
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Tvådagarsresa till Bergslagen 
 

Årets tvådagarsresa ägde rum den  
5-6 september med ett trettiotal 
deltagare och destination Bergslagen.  

Den första dagen åkte vi med buss till 
Västerås, där vi började med en god 
lunch på Djäknebergets restaurang. 
Restaurangen ligger mycket vackert i en 
park högt över staden med en 
vidunderlig utsikt. 

Ett besök i Västerås Domkyrka stod 
sedan på programmet där en guide 
berättade om kyrkans historia. Bl.a. 
visade han en modell av det vackra 
altarskåpet som är från 1500-talet.  

 

 

 

  

Västerås domkyrka 

Vår mycket kunniga guide i 
domkyrkan 
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Senare på eftermiddagen tog 
landshövding Ingemar Skogö emot 
oss på slottet. Det var ett kärt 
återseende med Luftfartsverkets 
tidigare generaldirektör.  
Han berättade om slottet och om 
sitt liv som landshövding. Under 
tiden fick vi njuta av ”bubbel” och 
fina små snittar. Därefter blev det 
rundvandring. 

Det finns mycket att titta på i 
slottet. Vackra tavlor, möbler och ljuskronor. På spiselkransen i rummet för 
mottagningen står det snidade figurer som föreställer alla Sveriges kungar. 
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Den första dagen gick fort. Här är ett gäng glada seniorer och en glad 
busschaufför på väg till en god middag på Restaurang Varda. På menyn stod 
serranoskinka med mozzarella och tomat, kyckling med klyftpotatis och 
rödvinssås samt som avslutning kaffe och chokladbit. 

Efter en dag full med upplevelser och trevlig samvaro övernattade vi på Västerås 
hotell. 
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Den andra dagen åkte vi först till Sala 
silvergruva.  

Vi fick en visning av ”155 – Ulrika 
Eleonora gruva”.  Det var mörkt och kallt 
nere i underjorden: ständigt +2o på 155 m 
djup, så det var varm jacka och 
heltäckande skor som gällde. Visningen 
tog 1,5 timme och var en spännande och 
intressant upplevelse. Allra häftigast var 
nog ändå när guiden sjöng i ekogrottan.  

Lunchen smakade sedan bra på 
Werdshus Konstmästargården 
innan vi reste vidare till 
Skultuna.  

I Skultuna gick vi på egen hand 
och tittade på gamla byggnader, 
shoppade i fabriksbutikerna och 
besökte det nyrenoverade 
Bruksmuseet där en film visas 
om Skultuna. 

  

Dagen avslutades med eftermiddagskaffe innan bussen tog oss tillbaka till 
Norrköping. 
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Studiebesök på ambulanscentralen 
vid Vrinnevisjukhuset 

Den 6 november var det dags för studiebesök på Sirius ambulansverksamhet som 
tog emot oss med öppna armar. Ett trettiotal seniorer fick en inblick i modern 
ambulanssjukvård.  

Sirius bedriver på uppdrag av landstinget ambulansverksamhet i Norrköping, 
Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Vid ambulanscentralen arbetar ett 
åttiotal personer, varav påfallande många kvinnor. De har cirka 15 bilar till 

förfogande. 

Vi välkomnades i de nya 
lokalerna vid Vrinnevi av 
två mycket engagerade, 
trevliga och erfarna 
ambulanssjukvårdare.  

Därefter fick vi studera en 
ambulans ingående och 

fick en genomgång av all den utrustning som 
ambulanser är utrustade med. För att inte bli för 
många runt bilen delades vi in i två grupper. 
Medan ena gruppen bekantade sig med bilen 
bjöds den andra på kaffe med fikabröd av våra 
värdar. 

Det samlade intrycket var att personalen var 
mycket engagerad i sin viktiga uppgift att rädda 
liv och att ambulanserna är utrustade med 
mycket avancerad teknik.  
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Julbord på Laxholmen 
Årets aktiviteter avslutades den 12 december för tredje året i rad med ett besök på 
Arbetets museum och 
jullunch på restaurang 
Laxholmen. 

Intendenten Annelie 
Egelin Tärning på 
Arbetets museum 
hälsade oss välkomna 
och berättade om alla 
utställningar som finns 
att titta på i huset och 
om husets historia. Vi 
gick sedan på egen 
hand och tittade bl.a. på 
utställningen om 
”Kokvinnorna” och på 
”Kris och Vision – 
Våga älska 
Norrköping”. 

56 seniorer avslutade sedan år 2013 med att äta julmat och träffa ”gamla” arbets-
kamrater i trivsam miljö. 


