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Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL
Höstmötet 2017-10-11 med Vattenfalls Ringhalsveteraner
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen för mötet..
Ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt
välkomna till höstens möte.
Dagordningen godkändes.
Mötet samlade 51 medlemmar. (2015 63 och 2016 47 medlemmar)
2. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet,
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
P-O Moen och Roland Peterson valdes att justera dagens protokoll.
3. Aktuellt från Styrelsen.
Veteranföreningarna startades på initiativ av koncernchefen 1992 med målet:
- att främja samhörighet och kamratskap bland medlemmarna
- att vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall
I dag finns 13 lokala föreningar med ca 2300 medlemmar inklusive CLAB.
Vattenfalls stöd har möjliggjort att verksamheten kunnat bedrivas och
utvecklas genom åren.
Under vårens möte i Ringhals med veteranföreningar i Västsverige pratade vi
om bl.a. samordning av resor.
Ett av våra mål är att med andra veteranföreningar i Västsverige samarbeta
då någon av våra inplanerade resor inte når upp till mininivån och då erbjuda
övriga veteranföreningar att delta.
Veteranföreningen i Västerås har givit ut en minnesbok om ÄD2, VK och BGK
som nu Kjell har ett exemplar av och gärna lånar ut den till intresserade.
Vattenfall centralt gör två gånger om året ett utskick till alla som har gått i
pension med information om hur man ansöker om medlemskap i respektive
veteranförening. Ändå finns medlemmar som inte har fått denna info under
senaste året. Konstigt!
Önskemål framförs om att vi skriver något om veteranföreningen och försöker
få in detta i ”Reaktion”.
4. Ekonomisk redovisning.
Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och kommenterade resultatoch balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2017 ser i nuläget ut att
uppvisa ett överskott på ca 20 000 kr jämfört med budgeterat – 1 000 kr.
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Skillnaden beror i huvudsak på inställda resor. I övrigt är föreningens ekonomi
i gott skick.
Under kommande styrelsemöte ska beslutas om mottagare av julgåvan på
2 000 kr som vi skänker till ”välgörande ändamål”.
Medlemsavgiften fortsätter att vara 200 kr för år 2018.
5. Medlemsläget
Den 1 januari 2017 var vi 310 medlemmar och Idag är vi 295 medlemmar.
Under året har 16 nya medlemmar tillkommit, 25 har utgått och 6 har avlidit.
6. Julbord onsdag 6 dec 2017
Den enkät om önskemål om jultallrik eller julbord resulterade i 40 för julbord
och hela 98 som önskade jultallrik. Flertalet ansåg att julbordet var alltför dyrt
varför man prioriterade jultallrik. Styrelsen har inför julen 2017 beslutat att
kraftfullt försöka pressa priset för julbord.
Årets julbord blir på Västerport vid Campus och kostar 150 kr för medlem och
350 kr för medföljande. Omfattningen på årets julbord blir i princip det samma
som förra året.
Det som diskuterades mest var hur stort behovet av bussar till och från
Västerport är. Antalet bussresenärer har tidigare år varit ganska få jämfört
med den kostnad som bussarna drar.
I dagsläget är beslutet att inga bussar ska beställas till årets julbord.
Ingrid kommer att sammanställa en inbjudan till årets julbord för utskick under
slutet av oktober och 22 november är sista anmälningsdag.
7. Resor
Styrelsen har tidigare förslagit en sju dagars rundresa i Polen och Krakow
alternativt en rundresa i norra Polen på fyra dagar någon gång under 20-30
april 2018. Birgitta jobbar med detta och när informationen om resor och
kostnader är framme ska ett beslut tas och information/inbjudan/anmälan
kommer att skickas ut.
Mölndals Energi är inbokad med ett besök 16 nov och information är
utskickad. Sista anmälningsdag är 7 november.
Andra framtida resmål som lyftes upp var bl.a. Stenungsund men många har
redan varit där. Finland och Lovisa kan också vara aktuellt.
Frågan om vi också ska ta in offerter från annan researrangör än S&S Resor
ska bearbetas.
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8. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.
9. Mötets avslutande
Då inga ytterligare frågor kom förklarade ordförande mötet avslutat.
”Sant och Osant i Halland” av Eva Berntsson-Melin,
fd etnolog och arkivarie på Varbergs museum.
Eva berättande målande om ”Folktro”, sedvänjor och ”Pedagogiska fiktioner”
samt platser i Halland där berättelser är knutna till dem. Nästan allt hände på
1600-talet och då var det nog lätt att tro på både änglar, jättar och små djävlar.
För mig så är det i det närmaste helt omöjligt att beskriva alla de ”Stenar” och
”Jättar” förknippade med alla händelser i Halland, som Eva hade mystiska
berättelser om och varför och hur dessa stenar fick sina namn.
Några närliggande ”Folktro” exempel är dessa!
- Grimetons radiostation som invigdes 1925. ”Folket” var rädda för de
otäckheter som de långa och korta gnistorna (morse) skulle förorsaka på
omgivningen innan de nådde fram till Amerika. Man befarade att
tornen/masterna skulle urladda permanenta åskmoln och kornas svansar
skulle stå rakt upp när de passerade masterna.
- Ringhals på 70-talet och torsdagskvällarnas dans upp i Värögården. Där
spelades ” Bergsprängartango” och flickorna som kom dit från Varberg, Borås
och Göteborg kallades ”Atomfnask”. (Inte kul…!)
- En kranförare hade två personer i båtsmansstolar hängande ute för att laga
betongsprickor vid glidformsgjutning av containment väggen. En torsdagskväll
tröttnade kranföraren och stack upp på dansen och gubbarna i båtsmansstolar
fick hänga där till morgonskiftet kom.
Kranföraren återkom aldrig enligt sägen…!
- Hallandsåsens uppkomst! En jätte som ville gå torrskodd över till Danmark.
Han fyllde en säck med grus och började vandra och gruset rann ur säcken
och så uppkom Hallandåsen och Bjärehalvön. Det var det gruset som
tunnelbyggarna fick problem med när de borrade sig genom åsen…!
- Borrås skåra uppstod för 50 miljoner år sedan och är ca 100 meter lång och
med en bredd på ca en till 1,5 meter. Två meter ovan botten på skåran sitter
ett stenblock fastkilat. ”Folktron” säger att stenen är upphängd i ett osynligt
silkesband.
När jordens sista människa passerar inunder stenen kommer bandet att
brista….!
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Ringhals information
Ringhals unge vice vd Ulf Karlsson är 49 år och han gav en målande bild över
Vattenfall och Ringhals nuläge och närmaste framtid.
Hela Ulfs presentation kommer att ligga på vår hemsida www.rivet.se.
Några noteringar.
- Driftläget idag var att samtliga block är på nätet.
- R1 revision 1 maj – 11 sep (blev en lång revision) och den stora grejen var
små hål i reaktorinneslutningens plåt som resulterade i utbyte av ca 20 m2
plåt.
Sedan en avancerad operation med uttag av lös ring i en matarvattenledning
närmast reaktortanken. Ringen urtagen med en 5 meter lång krok som fördes
in i matarvattenledningen. Nu 100 %.
- R2 revision 25 aug -27 sep och nu 100 %.
- R3 revision 31 maj – 25 juni och håller nu på med rotorbyte pga. läckage.
I samband med funktionstest har någon (instrument/driften) kopplat ur
automatisk start av tre av de fyra dieslarna. SSM var inte glada och gav
förseelsen en ”etta i INES-skalan”. Nu 50%
- R4 revision 2 aug – 14 sep och nu 100 %.
- Produktionskostnad under 2016 var 28,9 öre/KWh och tillgängligheten var
bara 68 %.
- Idag är produktionskostnaden 25 öre/KWh
- Ringhals/Forsmarks mål är år 2021, 19,8 öre/KWh och 90 % tillgänglighet.
- Kärnkraft kommer att vara det absolut billigaste produktionssättet av en KWh
när de 19,8 örena/KWh uppnås.
- På R3-R4 måste den oberoende kylningen (OBH) vara inne den
1 jan år 2020. Förberedande arbete pågår nu för fullt med detta.
- OBH-Lösningen består huvudsakligen av 3 processfunktioner:
Spädmatning av ÅG, Borering (make-up) vid slutet RCS och Spädmatning av
öppet RCS inklusive fyra nya dieslar. (Någon som förstod?)
- Trista besked om att R2 stängs den 13 juli 2019 och att R1 avslutar sitt liv
den 14 juni 2020 men bådas drift kan utsträckas till 31 dec respektive år.
- Beslutade bonusar 2019-2020 till driftpersonal och andra som är nödvändiga
för fortsatt säker drift av R1 och R2 plus sex månader efter avställningen.
- Priserna på ”Elbörsen” har från 2011 sjunkit från ca 50 öre/KWh och är nu
nere i närheten av 20 öre/KWh.
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- Projekt STURE (Säker och Trygg Utfasning av Reaktor 1 och 2) startades
våren 2015 och jobbar vidare.
- ”SPLIT” är ett nytt projekt för separering av gemensamma system som idag
försörjer alla fyra blocken och som nu ska över till R3-R4.
- Program R12 Decomissioning har etableras på Ringhals under 2017
för att planera och hantera nedmonteringen av R1 och R2.
Personalhantering
- Vattenfall beräknar att anställa 300 personer per år i fem år.
- En rekryteringskampanj pågår nu för fullt via bland annat Facebook till ett
traineeprogram där 17 personer skall anställas varav 4 kommer till Ringhals.
www.facebook.com/ringhalskkv/ (Kolla klipp på ”youtube ringhals”)
- En miljon besökare på nätet för att kolla på Ringhals rekryteringsfilm och 600
ansökningar om jobb har kommit in.
- 900 personer ska vara kvar för R3-R4 från idag ca 1400 personer.
- Bedömningen är att ingen övertalighet uppstår vid avställningen av R1-R2.
- Förväntar naturlig avgång via pension och folk som slutar av andra skäl.
- Kärnkraftsavfallsfonden har nu ca 99 000 miljoner kr. Idag saknas ca 43 000
miljoner kr. Idag så betalar Ringhals 4 öre/producerad KWh vilket kan minska
ned mot 3 öre/KWh om fonden får tillstånd att gå in på börsen och investera i
aktier så beräknas en positiv avkastningen resultera i detta.
- Ringhals prioriteringar är bl.a. att upprätthålla säkerheten, bibehålla
personal och kompetens inom alla de områden som är viktiga för fortsatt drift
och avveckling.
- ”AVARN” är ett nytt bevakningsföretag för Forsmark och Ringhals
från 1 feb 2018.
- Beväpnade vakter finns nu på Ringhals.
Väröbacka 2017-10-11
…………………………..
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……………………………
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Ordförande
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