
Samverkansträff för veteranerna 

 

Den 3 maj hade Ringhalsveteranerna bjudit in veteranföreningarna i syd- och mellansverige till en 

träff på Ringhals.  

Träffen inleddes med fika och därefter berättade ”Laxen” om vad som händer på Ringhals och även 

det som förorsakat så mycket skriverier i tidningarna – dammsugaren på tvåan. 

Därefter presenterade varje förening sin verksamhet, vi utbytte idéer och diskuterade gemensamma 

frågor. När detta var avklarat åt vi lunch i informationslokalens kafeteria . 

Sedan körde vi  i bilar till Grimetons radiostation där Ola Hernvall på ett intressant och fängslande 

sätt berättade om Världsarvet. Efter att ha tittat på en film gick vi och tittade inne i radiostationen 

där man bevarat allt sedan starten. Fortfarande används stationen någon gång per år. 

Slutligen drack vi kaffe, tackade Ola för guidningen och bestämde att om två år är det Östhammars 

veteraners tur att ta hand om träffen. Sedan åkte gästerna hem igen efter en intressant dag hos 

Ringhalsveteranerna. 

Kerstin Björklund 

 

 

1. Anders Nordman i samspråk med Gun Andersson, hedersmedlem i 

Stockholmsveteranerna. 



 

2. Knut Wetterberg underhåller bl a Trollhättebor vid fikabordet 

 

 

3. Jan Troedsson, Lars Nylander, Kerstin Björklund, Ola Hernvall, N-E 

Paulin samt Alf Lindfors pratar Finlandsresa 

 



 

4. Anders Nordman tillsammans med Ingvar Spanne samt veteraner från 

Stenungsund 

 

       

5. Intresserade åhörare i filmsalen 

 



       

6. Nils-Erik Paulin,  Östhammar och Kjell Persson Trollhättan berättar 

om vad de sysslar med i sin förening 

 

       

7. Så gör även Ingvar Spanne, Stockholm Martin Stattin, Västerås samt 

 

       

8. Bertil Lundvall, Stenungsund och Rolf Johansson från Motala 

 



       

9. Jan Troedsson informerar om en skrivelse som kommit från Uppsala och 

            Alf Lindfors informerar om ett förslag till omarbetade stadgar 

 

 

10. I väntan på att sista bilen ska hitta till Grimetons radiostation 

 



 

11. Ola Hernvall berättade om sitt engagemang i världsarvet Grimeton 

 

 

 

12. En samling intresserade åhörare till Olas information om hur 

radiostationen fungerar 



 

13. Avslutande kaffe 

 

 

14. Jan Troedsson tackar för visat intresse samt lämnar över 

stafettpinnen till Östhammar 

 



 

15. Anders Nordman och Ola Hernvall i samspråk 

 

 

16. Vad ser Motalagästerna för spännande vid kaffebordet? 

 

Bilder:  Jan N 


