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Årsmötet 2014 
 

Årsmötet hölls den 5 mars i LFV:s filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 
26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Mötet leddes sedan av hedersmedlemmen Georg Westlund. Efter genomgång av 
verksamhets- och ekonomiska berättelser för 2013, beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna 
året. 

Arne Axelsson omvaldes till 
ordförande för ett år.  

Agneta Randla och Ingrid 
Lindén omvaldes som 
styrelsemedlemmar för två 
år.  

Lennart Swedberg, Anders 
Österlund och Tomas Axi 
kvarstår till årsmötet 2015.  
    

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 föredrogs och 
godkändes av årsmötet.  

Efter mötet berättade Jonas Forsman från LFV om den ”turbulenta period” som 
LFV befinner sig i. 

 

 

 
  

 

 

Styrelsen under 2014 (på bilden saknas Tomas Axi) 
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Norrköpings kommuns byggplaner 

 

 

Den 10 april samlades nästan 30 personer i LFV:s filmsal för att få veta mer om 
Norrköpings kommuns framtida byggplaner.  

Fredrik Wallin, 
projektledare för projektet 
Östra Saltängen, berättade 
allmänt om aktuella 
byggplaner och särskilt 
om planen för 
kommundelen Saltängen.  

Att intresset var mycket 
stort kunde man notera av 
de många engagerade och 
positiva frågor som 
framfördes redan från 
start. 
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Vårutflykten –  
en tur i S:t Anna skärgård 

 

Den 23 maj samlades 45 Seniorer på kajen i Arkösund för att njuta av en dag i 
skärgården. Redan i bussen från Norrköping kändes det att förväntningarna var 
stora, inte minst på grund av det fantastiska försommarvädret.  

När vi bordat m/s Lindskär hälsade skeppare 
Gunnar Bergström oss välkomna och berättade vad 
vi hade att förvänta oss av dagen – förutom det 
strålande vädret. 

 

Skeppare Bergströms lite 
annorlunda vägval bland 
”kobbar och skär” gav oss 
alla en fantastisk upplevelse 
av vår vackra skärgård.  

 

Efter några timmar gjorde 
vi ett strandhugg på Kupa-
Klint, en ö som ligger en 
dryg halvmil norr om 
Harstena. De som klättrade 
upp till det ungefär 300 år 
gamla kumlet befann sig på 
en av de högst belägna 
punkterna i S:t Anna med 
utsikt från Arkösund i norr 
till Fångö i söder. 
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Efter strandhugget på Kupa-
Klint kände vi alla att det 
började bli lunchdags. Efter 
någon timmes båtfärd var vi så 
på Mons Skärgårdskrog där vi 
avnjöt en välsmakande lunch.  

 

Nästa strandhugg var på Capella Ecumenica som ligger på en ö i Slätbakens 
mynning.  

Denna ”medeltidskyrka” - 
som den faktiskt kan 
upplevas som - var vid vårt 
besök nyss fyllda 49 år. 
Mannen bakom verket var 
den S:t Anna-födde 
auktionisten, 
fastighetsmäklaren m. m. 
Hilding Bielkhammar.  

Här fick vi både en 
stämningsfull stund i 
kapellet och en kaffestund i 
det gröna innan m/s 
Lindskär satte kurs tillbaka 
till Arkösund och den 
väntande bussen.  

 

 

 

När vi lämnade bussen hade vi alla åter upplevt en mycket lyckad Seniorutflykt! 
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Tvådagarsresan: Flyg och kultur 
 

Den traditionella tvådagarsresan samlade 30 Seniorer som mötte upp vid LFV på 
Vikboplan den 4 september. Den här gången var både flyg och kultur i fokus. Den 
första dagen inleddes med en bussresa på för de flesta 
av oss ”kända stigar” och landade på en av vårt 
lands äldsta flygplatser, Stockholm-Bromma.  

När vi kom fram till flygplatsen möttes vi av Lotta 
Lindström från Swedavia som hälsade oss välkomna 
och lotsade in oss i terminalbyggnaden. Det har hänt 
en hel del på Bromma över åren – men det skymmer 
inte arvet från 30-talet. Efter fika fick vi en ordentlig 
genomgång av flygplatsen, dess nuvarande status och de förväntningar som 
flygplatsen har inför framtiden.  

Flygplatsen lever 
idag ett gott liv 
med stor 
trafikvolym och 
stora passagerar-
strömmar. År 
2014 hade 
Bromma ungefär 
23 000 kommer-
siella landningar 
och nästan 2,4 
miljoner 
passagerare. 
Utvecklings-
planerna är 
offensiva – osäkerheten är inte kopplad till ”affären” utan till ”politiken”.  

Från Bromma stävade vi norrut mot ”Sigtuna International” eller Stockholm-
Arlanda som flygplatsen heter. Målet var dock inte flygplatsen utan LFV:s 
kontrollcentral. Kontrollcentralen Stockholm ATCC (Air Traffic Control Centre) 
som invigdes 2005 är en av två i Sverige – den andra ligger på Sturup. 
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Vi fick en ordentlig genomgång av chefen Jacob Edholm och hans medarbetare 
Christopher Viozmediano. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de svenska 
kontrollcentralerna, 
och den danska i 
Köpenhamn, är 
bland de mest 
utvecklade i världen. 
Något som LFV kan 
var stolt över 
eftersom LFV drog 
ett tungt lass när de 
utvecklades. 

Värt att notera är 
även att den svenska 
flygplanerings-
centralen (FPC), som förser piloter, flygplatser och flygledare med olika typer av 
information som behövs för verksamheten, också verkar från kontrollcentralen. 

Ansvaret för verksamheten ligger hos det dansk-svenska bolaget NUAC, alltså 
inte hos ägarna LFV eller danska Naviair. Däremot är flygledarna anställda av 
LFV respektive Naviair. 
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Efter besöket på 
Bromma flygplats och 
hos ATCC på Arlanda 
gick färden vidare till 
Sigtuna där vi 
checkade in på Hotell 
Kristina och 
Sigtunastiftelsen. På 
kvällen serverades en 
god middag på Hotell 
Kristina.  

Efter frukosten nästa morgon var det dags för en 
historisk stadsvandring i Sigtuna. 

Staden grundades av Erik Segersäll på 970-talet och är 
därmed Sveriges äldsta stad. Den första kristna kungen, 
som hade sitt säte i landets första stad, var Olof 
Skötkonung. I Sigtuna finns bl.a. landets minsta rådhus 
som invigdes 1744. Stadens invånare hade samlat in 
pengar till bygget. Andra sevärdheter är Mariakyrkan, 
Café Tant Brun, som ligger i ett 1600-talshus, runstenar 
m.m.  
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Efter denna 
historielektion i 
strålande solsken 
åkte vi till 
Skokloster där 
lunch serverades i 
Slottscaféet. Även 
här fick vi en 
guidad visning av 
slottet. 

 

Dagen avslutades  med kaffe och ”slottsbulle” ute i solskenet innan vi åkte mot 
Norrköping igen.  

Årets tvådagarsresa var till ända.  
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Besök på Norrköping flygplats 
Den 11 november hälsades 35 Seniorer 
välkomna till Norrköping flygplats.  

Seniorerna fick höra om den resa flygplatsen 
gjort från en statlig flygplats förvaltad av LFV 
till i nuläget ett kommunalt ägt bolag. Eller i 
andra termer hur den utvecklats från en 
flygplats där linjefarten dominerade till dagens 
situation där chartertrafiken utgör ryggraden.  

Vi fick också höra om den litet annorlunda 
situationen där LFV bedriver 
flygtrafikledningen i Östgöta kontrollcentral 

(ÖKC), medan det konkurrerande bolaget ACR svarar för tjänsten i tornet. Denna 
”splittring” utgör dock inte något hinder för den dagliga verksamheten. 

 

Julbord på Laxholmen 
Den 11 december avslutade vi 2014 med att träffas på Restaurang Laxholmen.  

50 Seniorer kom för att umgås och äta av den goda julmaten och önska varandra 
God Jul och Gott Nytt År!  

 


