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I en Polestartrimmad Volvo med Lars Gomersson som förare genomfördes resan från 
Varberg, via Årnäs, Kungsbacka, Jönköping, Stockholm Uppsala, Östhammar Forsmarks 
bruk, Västerås, Kumla, Mariestad, Skara och Alingsås, på ett trivsamt och bekvämt sätt. 
Passagerarna tackar särskilt för de av naturen påkomna stoppen vid Brahehus och 
Kumla. Ibland har nöden ingen lag!  
1400 km på 15 tim! Alla kan nog förstå med vilken svindlande hastighet resan 
genomfördes då tiden innefattade även nämnda stopp. 
 
Själva mötet, Forsmark torsdag: 
 
Alf inledde mötet med en en liten historisk exposé över kraftverket och bruket. 
 
1. Aktiviteter, händelser och åtgärder - föreningsvis presentation 
 
Region öst: Rolf Johansson 120 medlemmar: 
Årsmöten på Ålandsfärjan 
Aktiviteter bestäms av medlemmarnas intressen. Ibland dåligt deltagande. 
Tåkern och zinkgruvan Askersund var uppskattade aktiviteter. Julbordet har alltid stort 
deltagande. Inga anhöriga på julbordet. 
 
Ringhals: Anders Nordman 336 medlemmar. Om Osloresan och de ekonomiska 
konsekvenser. Julbordet där anhöriga följer med för självkostnadspris, alltid uppskattat, 
Dalénmuseet och Harald Wiberg. Norra Hallands historia. Vårt deltagande i Ringhals 
jubileumsbok.  
Brev kontra e-mail - merarbete. 
 
Stenungssund: Sven-Göran Allansson 105 medlemmar. Information NUON-affären. Maj 
till SVT i Gbg sen till Ringhals. Tredagarsresa Danmark-Skåne. Ingen subvention. Julbord 
i  dec 70-80 st. 
Nov kurs i hjärt-lungräddning. 
 
Stockholm: Lars Jacobsson 200 kr medlemsavgift, 500 medlemmar omsättning 300 kkr. 
Ca 200 aktiva medlemmar. Enkät gjordes vad man vill ha för 5 år sen, en ny skall göras i 
år. Knappt 700 deltagare totalt i evenemangen. 
8 månadsmöten, en dagsresa 3 vandringar, studiebesök.  
Julfesten i nya personalmatsalen 
E-post utskick till 2/3 av medlemmarna 
Mycket bra hemsida 
Nyheter: The history and heritage of Vattenfall (htpp://history.vattenfall.com), 
innehåller bl a 20 historiska filmer. Hör av er, kom gärna med synpunkter och 
återkoppla med ev faktafel. 
 
Uppsalaområdet: Gunnar Åvik, 154 medlemmar ganska konstant. 150 kr medlemsavgift. 
62000 bidrag 2013. Problem fånga upp nyblivna medlemmar. Försöker gå över till mail 
svårt att få  tag i mailadresser. 
Spridd geografiskt. 3-4 möten  om året. Ett årsmöte där man försöker ha intressanta 
föredrag för att få bra deltagande. Sjunkande bidrag varje år ett problem. 
 

http://history.vattenfall.com/
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Västerås: Bengt Forss, nyvald ordförande. 85 medlemmar. Medlemsavgift 150 idag 200 
kr 2015. Stort och gediget program med verksamhet nästan varje månad. Studiebesök 
tingsrätt, Pubafton, höstresa Norrköpings industrier, studiebesök ABB eller Bombardier, 
Ålandskryssning 24 tim med årsmöte. Också minskande anslag och därför också 
minskande samvaro eftersom man har subventionerat tidigare. 
Besökt Arenastadion och nya huvudkontoret. Strutsfarm, haha! Gårdsmejeri med 
provsmakning. Kassör och ordföranden har arvoden! Symboliska summor. Samma 
medlemmar som alltid är aktiva. Många verksamheter har försvunnit och med det också 
sjunkande medlemsantal. Börjat jobba lite med historiebeskrivning. 
Kräver hjärtstartare när de hyr buss 
 
Västsverige: Kjell Persson, 290 medlemmar ganska stabilt. Fyra områden, Trollhättan, 
Gbg/Sjuhärad, Skara och Dalsland/Värmland. Avgift 150 idag 175 kr 2015. inga 
subventioner på resor. Ganska bra intresse hemsida. Årsmöte subvention lunch. 70-
90deltagare  årsmöte. Långresa aug/sep. Dagsresa våren och hösten. Åland, Tyskland 
Skottland, Kroatien mm ca 50 deltagare. 
Andra aktiviteter föredragshållning, Studiebesök, Dagsresor, Sommarfirande, 
Luciafirande, Historiegruppen alltid väldigt aktiv, se hemsida. 
Föredrag, skolhistoria, Bohuslän förr och nu, stadsdelen Mossen,  
Studiebesök, Göteborgs remfabrik, Nolby gård, Onsala rymdobservatorium mm 
Resor mm fulltecknade 
Dagsresor 20-50 pers, samma föredrag, samma lokala möten, studiecirklar 15-30,  
 
Östhammar: Lennart Fredriksson (http://vf-veteraneriosth.se) 
Hemsida på gång, gjort en årsplan, aktivitetsenkät - 15% svar - vad vill medlemmarna 
föredrag vid varje månadsmöte, permanent kontaktman vid Vattenfall. 
Fysiskt aktivitet gympa inget annat. Inget intresse av långresor. 
På gång, studieresor kultur/industriminnen, stadsvandring - besök i närområdet, 
hjärt/lungräddning, datorvana-stimulering och övning. 
 
2. Syfte och målsättning med veteranföreningar.  
 
Alfs och Östhammars funderingar 
# Veteran- person som har stor erfarenhet inom ett visst område = erfaren senior 
# Erfarenhet - yrkeskunskap, kamratskap upplevelser och minnen 
 - bibehålla kontakt med tidigare yrkesverksamhet 
# Veteranförening - medlemmar som delar en gemensam erfarenhet=erfarenhetsbank 
 
 
 - främja samhörigheten med tidigare arbetskamrater 
# Vattenfalls veteraner - delar erfarenheten av anställningen i Vattenfall - Vattenfallare 
 - bevara identiteten med företaget 
 
Ett allmänt resonemang fördes sen kring Vattenfalls syn på veteraner och föreningar, 
nytta och syfte.  
En broschyr finns om Vattenfalls Veteraner i Sthlm. Denna beslutades göras om så att 
den blir allmän för hela Vattenfall. Ringhals återkopplar sitt bidrag i innehållet. 

http://vf-veteraneriosth.se/
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En dialog startas av föreningarna kring dessa frågor med Vattenfall och vad Vattenfall 
kan ha för glädje i detta. Klart 30/10. Umeå, Luleå, Sundsvall och Älvkarleby måste med 
på  tåget eftersom de inte var närvarande på mötet idag. 
 
3. Förbättring av medlemsaktiviteten -föreningarnas arbete med förbättrad 
medlemsaktivitet 
 
Teater/konserter, särskilda program för nyblivna pensionärer, dagsresor, 
medlemsregister på hemsida, Sthlm har strategidiskussion kopplat till de mål man satt. 
Inte säkert att göra mer är bättre? Gymnastik/motion varje vecka. Gemensam lunch med 
föredrag, utbildning - fortbildning,  
 
4. Forsmark idag 
Kalle Ingemarsson informerade om Forsmarks produktionsläge mm. 
 
5. Sammanfattning  
Hemsidor - adresser skickas runt med kontaktpersoner 
Mötet 2016 Stockholm ansvarar, bör jobba för att alla föreningar skall med detta tillfälle. 
Ambition att få Vattenfalls HR-chef att komma till mötet. 
Hur sprida gemensamma arbetet som planeras vara klart  i höst? Ordförande tar med sej 
synpunkter på arbetet till ett gemensamt möte. 
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