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Hej alla Göta-Veteraner! Välkomna till årets utflykt den 29 augusti. 

Utflykten 

Den 29 augusti gör vi årets utflykt till museifabriken Pythagoras i Norrtälje samt till Wira bruk i 
Roslagen. 

Motorfabriken Pythagoras stod i huvudsak färdig i sitt nuvarande skick år 1916. Byggnaderna 
ger sammantaget en god bild av en industrianläggning från 1900-talets första årtionden. I allt 
väsentligt är fabriken oförändrad sedan 1930-talet, men till stora delar går den nuvarande 
inredningen tillbaka till tiden för första världskriget. Verksamheten upphörde på 1960-talet. Idag 
visas den fabriken som ett levande museum. Fortfarande snurrar svarvar och fräsmaskiner, 
smattrar remtransmissionen i taket och dunkar tändkulemotorerna i fabrikshallen under 
visningarna. Vi får en guidad tur runt fabriken. 

Wira bruk, som ligger två mil norr om Åkersberga, var under stormaktstiden en av Sveriges 
viktigaste vapensmedjor. Idag är Wira en levande bruksmiljö med smedjor och stugor längst 
Wiraån. Även här blir vi guidade runt.  

Innan rundturen på Wira äter vi lunch, antingen på restaurangen vid Wira till en kostnad av 
180 kr eller äter egen matsäck. 

Deltagaravgift blir 200:-/pers. Detta inkluderar bussresa, entréavgifter och kaffe på 
Pythagoras. För att hålla kostnaderna nere deltar ev. även medlemmar ut Veteranföreningen 
hos Mälarhöjdens scoutkår. Avresa sker från Bergshamra T-banestation, södra 
uppgången, dvs. uppgången bakåt i tåget om du kommer från stan, onsdagen den 29 
augusti 2018 kl. 08.30. Bergshamra ligger på den röda T-banelinjen mot Mörby.  Anmälan 
sker till Göran Andersson senast den 10 augusti. Ange om du vill äta lunch på Wira 
bruk. Görans adress är: 

 sivgoran@telia.com eller  

Lugnets väg 47; 145 72 Norsborg.  

Välkomna . 

Föreningens hantering av medlemsuppgifter 

Den 25 maj började ett nytt regelverk, GDPR, att gälla avseende personuppgifter och 
dataskydd. Det är en EU-gemensam förordning (Dataskyddsförordningen) som innebär att 
du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer ha om dig och hur 
dessa får användas. Den nya lagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och innebär en 
skärpning av kraven hur personuppgifter får hanteras.   
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GDPR gäller också ideella föreningar som Götaveteranerna. Vi vill alltså informera dig om att 
vi för ett digitalt medlemsregister med namn och adresser, i förekommande fall också 
mailadresser och telefonnummer. Medlemsregistret används för utskick med information om 
våra aktiviteter samt för uppföljning av avgiftsbetalning. Ingen annan än styrelsen har tillgång 
till registret.   

I registret kommer också medlemmarnas personnummer att finnas. Anledningen är ett 
årsmötesbeslut år 2017 att Götaveteranerna ska knytas till Statens personuppgiftsregister 
(SPAR), som automatiskt ger styrelsen information om adressändringar mm.  

Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas i registret, eller om du har några frågor, ber vi dig 
att kontakta ordföranden Svante Sjöberg, tel. 070-602 69 29, eller sekreteraren Klas 
Helmerson, tel. 0733-62 59 02.  OBS om du inte vill vara med i registret kan du inte få 
kallelser till föreningens arrangemang. 
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