
 

Verksa             Verksamhetsberättelse  
                        för Skogsveteranerna  
                         verksamhetsåret 2017. 

 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Lars-Erik Eld  ( 1 år kvar) 

Sekreterare:  Bo Gunnarsson  ( I tur att avgå) 

Kassör:  Göran Barremyr  ( I tur att avgå) 

Övriga ledamöter: Bengt Algotsson  ( 1 år kvar ) 

  Mats Lindahl  ( I tur att avgå) 

  Lennart Lokind  ( I tur att avgå) 

  Gunnar Johansson  ( 1 år kvar )  

 

 

Årsmöte 2017 hölls tisdagen den 23 maj, denna gång med Hilmer Andersson AB i Lässerud Köla 

som värd.  

Vår ordförande Lars-Erik Eld hälsade välkommen till årsmötet.  

Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Jonsson Forshaga.  

31 veteraner deltog i årsmötet denna gång. 

Efter årsmötet gjorde Bengt Algotsson en mycket intressant redovisning och genomgång av 

arbetet med en ”Skogshistorisk tillbakablick, skogsnäringens utveckling under de senaste 100-150 

åren”. Det är en fantastisk utveckling, som vi fått vara med om. Ett mycket uppskattat 

programinslag i årsmötet. 

Efter den sedvanliga lunchen var det dags för visning-rundvandring på sågverket. Som vanligt 

uppvisar HAL stor kapacitet och effektivitet. Ett stort tack till Per Andersson m dotter för att vi 

fick komma till HAL samt för dagens faciliteter. 

 

Höstträffen, torsdagen den 21 sept. 2017, var denna gång förlagd till Nordmark, 

Filipstadsområdet och ämnet var, Östvärmlands gruvor igår och idag. Samling vid Nordmarks 

gruvmuseum där vi togs emot av Gunnar Johansson, som på ett mycket kunnigt och initierat sätt 

berättade om gårdagens och dagens gruvor. Vi bjöds också på en rundvandring bland resterna av 

olika gruvor, samt fick klättra upp i ett gruvtorn. Efter en superb lunch som intogs på 

Gammalkroppa Skogsskola besökte vi Gåsgruvan. En imponerande anläggning där vi fick tillfälle 

att vandra ned i underjorden en liten bit. Det mest imponerande var de gamla gruvgångar, som 

syntes i det stora dagbrottet, som skapats av människor genom tillmakningsmetoden en gång i 

tiden. 

Dagen avslutades sedan med ett besök på det gamla brandfältet på Brattforsheden. Det har nu 

gått 25 år sedan ca 200 ha förstördes av lågorna. Jämför brandfältet i Västmanland. 

 

Skogsveteranerna vill härmed framföra ett stort tack till Gunnar Johansson samt personal vid 

Gåsgruvan, som stod som värd för årets höstträff. 

 

 Styrelsen har under året hållit fyra (4) protokollförda sammanträden. Därutöver har en del 

löpande ärenden behandlats i styrelsen genom telefonkontakter 

 Medlemsantalet var vid årets slut 135. 

 

 

 

Sunne i februari 2018 

Styrelsen 


