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Lars Gomersson sekreterare 

Ringhalsveteranerna 20 år. 

Ringhalsveteranernas 20 års jubileum gick av stapeln lördagen 

 10 september 2016 klockan 18,00 på restaurang ”Västerport kök” 

(vid Campus). 

Jubiléet som hade organiserats av Ingrid Larsson, Birgitta 

Wahlström och Janne Engblom blev en riktigt trevlig kväll med 

god mat och dryck på restaurang ”Väster Port kök”. Lokalen var 

vackert dukad med årstidens blommor och frukt.  

Stämningen blev omedelbart hög när alla gamla vänner från förr 

och nu hade möjlighet att åter träffas under trevliga former, Kjell 

Svensson hälsade alla välkomna i den vackra sensommarkvällen 

utomhus och utbringade en välkomstskål. 

 

Totalt deltog 80 personer i firandet. Däribland var de fyra tidigare 

ordföranden med som herdesgäster.  

- Lars Sevestedt 

- Bengt Hagel 

- Kurt Johansson 

- Jan Troedsson 

Nuvarande Ringhals vd (Björn Linde) var också inbjuden men 

kunde inte komma på grund av sjukdom i familjen. Han skickade 

en hälsning och önskade oss en trevlig kväll. 

Toastmaster för kvällens aktiviteter var Lennart Wilen och han var 

i sitt esse med roliga historier och berättelser från den ”gamla 

tiden”. Lennart läste sin egen dikt ”Det var vi som byggde 

Ringhals” som framkallade stora ovationer och applåder. 
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I det sammanhanget tog Lennart fram en av de som var med från 

början Torsten Johansson med anställningsnr 2 av alla som 

sedan kommit dit, Torsten fick berätta hur det var när det började 

att byggas på Ringhals och hur det såg ut med ljunghedar mm. 

 Well done Lennart! 

Musikanter var bandet med de 60 watten där bland annat Björn 

Tarvis och Ulf Andersson som båda också är Rinhalsveteraner. 

De spelar en musik som det går att både lyssna och dansa till, 

vilket ett antal veteraner provade på även om dansgolvet verkade 

suga fast skosulorna i golvet. 

När sedan klockan närmade sig 23,00 var majoriteten av 

veteranerna mätta och glada men kanske lite trötta, varför 20 års 

firande avslutades med önskemål om ett återseende vid julbordet 

den 8 december. 

 

 


