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Besök i Norrrköpings konstmuseum 

Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning 

av konstnären Karl Axel Pehrson – ”Med naturen som utgångspunkt” 

kombinerat med museets fasta samling. Vår guide Ann-Charlotte Peterson 

(museipedagog) hade mycket att berätta för oss. 

Vi avslutade besöket med kaffe och bulle i museets kafé. 

32 seniorer deltog i visningen. 

Häfla Hammarsmedja mm.  

Den 18 maj gjorde vi en utflykt i 

egna bilar till Häfla 

Hammarsmedja, som ligger 

mellan Rejmyre och Hävla.        

29 intresserade seniorer mötte 

upp. Vår guide Leif Sundeblad 

berättade om Häfla Hammar- 

smedjas historia och utveckling 

under 300 år. 1924 låste man 

smedjan och lämnade allt. Därför finns allt kvar och gör Häfla Hammar-

smedja till en unik industrianläggning från 1920-talet.  
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Den medhavda matsäcken, som intogs under bar himmel i strålande solsken, 

smakade utmärkt. 

 

Fågelskådning 

Fågelskådning  25 maj vid Svensksundsviken. En något blåsig dag samlades 

vi 10 personer vid Svensksundsvikens  parkering och promenerade till 

fågeltornet. Vi kunde dock se några havsörnar över viken. 

Efter det medhavda fikat i fågeltornet gick vi tillbaka till bilarna och åkte upp 

till utsiktsberget. Vi hörde både näktergal och gök såsom utlovats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvådagarsresa till Gotland den 26-27 augusti  

Fredagen den 26 augusti samlades 32 luftfartsseniorer på Vikboplan för att 

åka med vår inhyrda buss och chaufför Björn Fröjdh mot Nynäshamn/Visby. 

Helgvädret skulle visa sig från sin bästa sida med sol och värme, vilket 

meteorologerna hade utlovat. Det kunde inte bli bättre. 

Kl 11.05 lade färjan ut från Nynäshamn och vi hade en restid på drygt tre 

timmar framför oss. Under tiden åt vi en god lunch ombord och njöt av den 

vackra utsikten. Då vi var framme åkte vi direkt till Gotlands Museum för att 

få en guidad visning av Fornsalen. Vår guide, Inez Sikora kunde ”sin läxa” 

och berättade om väl valda delar. 

Efter 1,5 timmes dos av kultur var 

det dags att checka in på Visby 

Hamnhotell. Vi åt en tvårätters 

middag med god dryck därtill på 

hotellet. Stämningen var hög och 

alla tycktes trivas. 

Vi vaknar dag två till en underbar 

sensommardag. Solen strålar från 

en klarblå himmel och 

temperaturen visar +25
0
. Efter en 

härlig frukostbuffé var det dags att checka ut och inta våra platser i bussen.  
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Vi skulle ut på en rundtur. Färden gick från Visby, söderut mot Gnisvärd och 

Ekstakusten där vi stannade och beundrade utsikten. Vi fortsatte till Herrviks 

Hamnkrog, som ligger på östsidan vid havet. Lunchen bestod av nyfångad 

flundra. 

Dags att åka till hamnen. Båten gick kl 16.00 och vid 22.00-tiden var vi 

hemma i Norrköping igen. Två underbara dagar på Gotland. 

Ingemar Skogö berättar om Swedavia 

21 oktober 

Föredrag om flygplatsbolaget 

Swedavia. 2010-10-21 

 

Landshövding Ingemar Skogö i sin 

roll som styrelseordförande i 

Swedavia berättade om Swedavias 

verksamhet på ett mycket initierat och 

lättsamt sätt. Hans dragningskraft är 

stor och det var 44 deltagare. Swedavia driver nu de 11 statliga flygplatserna 

och koncernchef är Torborg Chetskovich. Ingemar visade ett antal bilder med 

organisation, verksamhet,ekonomi och utveckling. Swedavia har ca 2500 

anställda och omsätter ca 4,5 miljoner.Flera av de mindre flygplatserna har 

tagits över av kommunerna där de är belägna och det har inneburit att 

kommunerna har tvingats tillföra ett antal miljoner varje år för att finansiera 

verksamheten. Swedavias verksamhet påverkas direkt  av omvärldens 

finansiella upp- och nedgång vilket ställer höga krav på effektivitet och 

flexibilitet. 

På begäran kåserade Ingemar om hur det är att vara landshövding och det gav 

intrycket att han stortrivs med det mycket omväxlande och kontaktrika 

arbetet. På fråga sa han att han inte var så djupt involverad i diskussionerna 

om regionsammanslagningar. 

 

Ingemar deltog i kaffestunden 

efteråt och han fortsatte en avspänd 

dialog med många tidigare 

medarbetare. 



 

Julbord på Restaurang Laxholmen 

 

Årets gemensamma jullunch intogs på Restaurang Laxholmen i Arbetets 

museum. Vi var 48 seniorer som åt av julbordets rikliga läckerheter i 

mycket trevlig miljö.  


