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Anteckningar från samverkansträff med ”Vattenfalls 
Veteranföreningar i Mellansverige” i Ringhals 2012-05-03. 
 

Deltagare: 

 

Ringhals. Jan Troedsson, Ingrid Larsson, Knut Wetterberg, Marita Carlsson, Jan Nilsson, 

Anders Nordman, Sten Bergman, Lars Nylander, Ola Hernwall, Kerstin Björklund 

Stockholm. Gun Andersson, Ingvar Spanne, Jan Sedvallson 

Motala. Rolf Johansson, Lisa Johansson, Lena Nilsson, Roland Vennström 

Västerås. Bo Nilsson, Jack Levin, Martin Stattin 

Forsmark. Nils-Erik Paulin, Alf Lindfors 

Stenungsund. Bertil Lundvall, Kurt Carlsson, Göte Gustavsson 

Västsverige. Rolf Johansson, Kjell Persson 

 

 

Deltagarna samlades i Ringhals Infocenter där Jan Troedsson hälsade alla välkomna över en 

kopp kaffe och smörgås. 

 

Information om Ringhals lämnades av Gert-Åke Carlsson (”Laxen”) och inleddes med en 

filmvisning om ”Vår energi” som spelats in för Ringhals räkning och som används som 

information till alla besöksgrupper som kommer till Ringhals.  

Gert-Åke visade tillgängligheten för Ringhals fyra block över de senaste tre åren samt 

förklarade orsakerna till den låga tillgängligheten på vissa block med anledning av de stora 

moderniseringsprojekt som genomförts. (ÅG- och tryckhållarbyte R4, Turbinbyten R1, R3 

och R4, Kontrollrumsbyte R2 samt den olycksaliga branden i en våtdammsugare på R2 som 

medförde ett helt års försening med uppstart av blocket. 

 

 
 

Deltagarna lämnade en kort presentation av sig själva varefter varje veteranförening fick 

redovisa sin verksamhet. 

 

Ringhals: Jan Troedsson informerade om Ringhals som f,n har 307 medlemmar. Ringhals har 

en hemsida för veteranerna som kan nås på www.rivet.se  

Medlemsavgiften är 100:-  

Styrelsemöten vår och höst  (3+3) 

Årsmöte i mars brukar besökas av 70-80 medlemmar 

Höstmöte för medlemmarna i oktober. 

http://www.rivet.se/
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Ringhals veteraner firade 15-årsjubileum med fest i Sparbankshallen, Varberg 2011.  

Julbord i december med underhållning (2011 Jörgen Mjörnbeck) besöks regelbundet varje år 

av 140-180 veteraner (medlemmar+respektive) Julbordet subventioneras för medlemmar 

medan icke medlemmar får betala hela kostnaden. Detta gäller generellt även för resor. 

Två resor per år inplaneras. En endags resa (Ryttmästarbostället i Skövde) samt en 

flerdagarsresa (TVO Finland) är inplanerade för 2012. 

Utöver detta göres studiebesök på närbelägna platser av kulturellt intresse samt på industrier i 

närområdet. Vattenfall Tyskland har hört av sig om utbyte men Ringhals har tackat nej till 

detta. Ingvar Spanne, Stockholm meddelade att de har haft ett utbyte i samband med resor. 

Utskick till medlemmarna görs via Ringhals post & kopiering. Ringhals nyblivna pensionärer 

fångas upp via tidskriften ”I Strömmen” där alla nyblivna pensionärer finns angivna. 

Kassören fångar upp adresser och utskick om medlemskap göres av sekreteraren. 

 

 

Östhammars veteraner, Forsmark: Nils-Erik Paulin redovisade verksamhetsplanen. 

Månadsmöten hålls andra onsdagen i varje månad under vår och höst. Årets aktiviteter 

avslutas på våren med lunch i Öregrund och på hösten med julbord på Ekerölinjen. Om någon 

speciell samhällelig fråga dyker upp inbjuds en person som är insatt i ärendet att ge personlig 

information om detta i anslutning till månadsmötet. 

Friskvård och motion erbjuds och föreningen har tillgång till motionshallen i Forsmark och i 

Östhammar. Bowling sker varje måndag i Östhammar och olika motionsaktiviteter i Forsmark 

varje torsdag. Föreningen verkar för att ha ett lag med i bowlingens korpserie. 

Teaterbesök planeras för föreningens medlemmar genom deltagande i olika bussföretags 

ordinarie paketresor till teatrar, främst i Stockholm och Uppsala och viss subventionering 

sker. 

Resor och studiebesök görs vid anläggning eller verksamhet som på ett eller annat sätt har 

anknytning till Vattenfalls verksamhet. I fjol besökte c:a 30 personer TVO och fick ett mycket 

gott mottagande. Resor och studiebesök anordnas också till plats eller något som är av allmänt 

eller kulturellt intresse för föreningens medlemmar, f.n 134 till antalet. 

Medlemsavgift 150:- 

 

 

Trollhättan/Västsverige. Kjell Persson redovisade Västsveriges verksamhetsplan för 2012. 

Föreningen startade -92 och har drygt 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 150:-.  

Omsättningen är c:a 500 kkr/år.  

4-5 medlemsbrev per år. Föreningen har ett varierat program och en bra hemsida som besöks 

frekvent (13000 nedslag 2011). Föreningen har bra kontakt även med andra föreningar, t.ex 

Trollhättegillet. 

Årsmöte i mars och höstmöte i november.  

Eftersom Västsverige är fördelat på fyra olika verksamhetsorter (Göteborg, Trollhättan, Skara, 

Mellerud) görs endagars resor separat på de fyra orterna.  (500-600 kr/resa)  

Sju(7) endagars resor är inplanerade 2012.  

En(1)utlandsresa till Skottland är inplanerad i september. (10-11 kkr) Ej subventionerad. 

Två medlemsmöten per månad hålls under januari till maj och besöks av 25-50 medlemmar. 

Rekrytering sker via personalkontoret och direktanmälan via hemsida. 

 

 

Stockholm.  Ingvar Spanne redovisade verksamheten för Stockholms veteranförening. 

Föreningen startade -92 och har c:a 500 medlemmar varav c:a 300 tar emot information via e-

mail.  
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Åtta(8) månadsmöten/år med föreläsare, hålls i Råcksta.  

Föreningen anordnar c:a 25 olika aktiviteter/år (museibesök, etc.) Utöver detta ett antal 

spontanaktiviteter 

Julfest lockar c:a 100 medlemmar. 

Vartannat år görs en utlandsresa (2012 Skottland) 

Möjlighet till motion erbjuds i Råcksta. 

Stockholmsveteranernas hemsida är bra. Meningen med föreningen har delgivits 

medlemmarna och ett vikande medlemsantal har genom detta vänts i en positiv riktning. 

Fyra utskick till medlemmarna görs varje år. (+ e-mail) 

Föreningen har god kontakt med Vattenfall. 

Västerås.  Martin Stattin berättade om verksamheten i Västerås veteranförening som har 7 

medlemmar i styrelsen. Föreningen har 100 medlemmar, varav c:a hälften är aktiva. 

Medlemsavgiften är 150:- 

Föreningen har 6 styrelsemöten/år där företrädesvis resor och olika aktiviteter planeras. 

Styrelsemöten hålls i lokaler som disponeras av Vattenfall. 

Omsättningen är 90-100 kkr/år 

Årsmöte har hållits på Ålandsbåten och besöktes av 30-40 medlemmar. 

En vårresa är planerad till Jysinge och Älvkarleby. 

En höstresa i september är planerad till Sala silvergruva samt besök på ett traktormuseum. 

Julbordet lockar c:a 40-45 medlemmar. 

Utöver detta tillkommer spontanaktiviteter ex.vis filmafton med filmer från Vattenfalls arkiv. 

Filmerna överförs till DVD för att göra dem lätt tillgängliga, förteckning finns i Stockholm. 

I maj besöks ett MC-museum i Surahammar (15 medlemmar) Ingen subventionering. 

PUB afton genomförs en onsdag varannan månad under mörka årstiden. 

Västerås har ett konstant medlemsantal. 

Utskick sker i huvudsak per post och pg-blanketter används för medlemsavgift. Föreningen 

har skaffat ett Mastercard för betalningar. 

 

 

Stenungsund: Bertil Lundvall berättade att Stenungsund veteranförening startades upp 1997-

1998 av honom själv när han i samband med pension frågade om det fanns någon sådan 

förening. Idag har föreningen c:a 100 medlemmar. Medlemsavgiften är 100:- 

Verksamhetsbidrag för resor och sammankomster utgår och omsättningen är c:a 160 kkr/år. 

2-3 medlemsmöten genomförs varje år. 

En dagsresa med stor anslutning på våren och fler dagars resa på hösten. Om ej full buss 

erhålles får utomstående följa med på resan. 

Vårresan går till Ryttmästarbostället i Skövde samt till Gusaf Dalén-museét och höstresan går 

till Åland. 

Årsmöte på våren och höstmöte. 

Julbordet subventioneras till 100%, i övrigt sker ej så mycket subventionering. 

Kallelse sker alltid via post eftersom flertalet veteraner ej har e-mail. Tillgång till möteslokal 

via Vattenfall. 

 

 

Motala. Rolf Johansson berättade om föreningen som startade 2003. Medlemsantalet är 120-

125 personer och håller sig ganska konstant. Föreningen har 7 medlemmar i styrelsen och har 

8 möten/år inkluderat årsmöte och höstmöte.  

Aktiviteter i friskvårdssyfte och i form av gemensamma promenader i anslutning till Varamon  

har provats med dålig uppslutning. 
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Resor med buss där busskostnaden helt subventionerats har genomförts till Norrköping och 

Löfstads slott. Kostnad 325:- inklusive guide. Medlemsavgiften är 150:-. 

Höstmöte har genomförts på Ålandsbåten, ingen subventionering. 

Julbord anordnas varje år. Vattenfalls lokaler får nyttjas. 

 

 

Jan Troedsson tog upp frågan om hemsida som ställts av Veteranföreningen i Uppsala. 

(Bilaga 1)  

Diskussion huruvida vi kan ha en gemensam ingång för hemsidan med samtliga 

veteranföreningar representerade i någon form av paraplyorganisation. 

Ingvar Spanne tog på sig att titta på en tänkbar modell där övriga webbansvariga sedan följer 

efter och knyter den lokala hemsidan till paraplymodellen. Angående behovet av hjälp att 

skapa hemsida kan Trollhättans veteraner bistå med detta om Uppsala Veteranerna tar kontakt 

med web-ansvarige i Trollhättan. 

 

 

Alf Lindfors visade en omarbetad modell av stadgar för veteranföreningen i Östhammar där 

tankepunkter i form av fråga varför Vattenfallsveteranerna finns har varit utgångspunkt för 

stadgeskrivningen. En förening bildas för att ge medlemmarna fördelar som annars är svåra 

att nå på annat sätt. 

Syfte och målsättning.:  

- Medlemmars kontakt med tidigare yrkesverksamhet och samhörighet med tidigare      

arbetskamrater. 

- Medel för att uppnå sammankomster, studiebesök, föredrag, underhållning, etc. 

- Föreningen ska inte aktivt driva eller ta ställning i samhällsfrågor. Däremot kunna yttra sig i 

frågor inom kompetensområdet. 

Kontaktman inom Vattenfallsföretaget är en förutsättning. 

Alfs stadgeförslag bifogas. (Bilaga 2) 

 

Mötet i Infocenter avslutades med gemensam lunch. 

 

 

Efter avslutad lunch förklarade Ola Hernwall oss vägen till Grimeton och studiebesöket på 

Grimetons radiomaster som tillhör FN:s världsarv. 

Studiebesöket inleddes med en film som visade historien bakom placeringen av masterna och 

dess funktioner. 

 

 
 



 5 

Ola som är aktiv guide i Grimeton och som har kompetens att starta upp anläggningen visade 

oss och berättade om de ingående komponenterna och utrustningen som användes och som än 

idag används för vissa ändamål. 

 

Besöket avslutades med kaffe och kaka.  

De som vill förkovra sig ytterligare om världsarvet i Grimeton kan gå in på hemsidorna 

www.alexander.n.se och www.grimeton.org 

 

 
 

Jan lämnade över stafettpinnen till Alf Lindfors, Östhammars veteranförening, som står för 

värdskapet 2014.  

 

 

 

 

Ringhals 2012-05-03 

 

Vid protokollet   Bilder 

    

  

Lars Nylander/Marita Carlsson  Jan Nilsson 

http://www.alexander.n.se/

