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Vattenfalls Ringhalsveteraner årsmöte 2018
PROTOKOLL
Från årsmötet 2018-03-14 med Vattenfalls Ringhalsveteraner
Dagens årsmöte började med att Kjell hälsade Kommunalråden Ann-Charlotte
Stenkil (M) och Jana Nilsson (S) välkomna.
De gav sin syn på avstängningen av R2 (31 dec 2019) och R1 (31 dec 2020), samt
den eventuella påverkan detta har på Varberg som helhet.
Ann-Charlotte har varit ordförande i kommunfullmäktige i 4 år och var synnerligen
överraskad av Vattenfalls snabba beslut att stänga R1-R2. Hon känner en generell
oro för elförsörjningen i och med att både R1-R2 och att Oskarshamn 1 och 2 redan
är avstängda. Hon är glad över att R3-R4 kommer att fortsätta in på 2040-talet.
R3-R4s ”livslängd kommer att vara ca 60 år. Ann-Charlotte tror på kärnkraften som
en bra och ren energikälla.
Jana har varit aktiv som kommunalråd i 16 år och sitter med i bl.a. Lokala
säkerhetsnämnden i Varberg och har många kontakter med Ringhals och andra
kommuner med kärnkraft. Jana tycker också att det var ett överraskande och snabbt
avstängningsbeslut. Men säger också att stängningsbeslutet är rätt och pratar om
vind och solkraft som framtida el producenter. Han ser att vårt behov av elkraft har
minskat generellt genom sparande och effektivisering i industrin. Han lyfter också
behovet att jobba för att befintliga vattenkraftverk ska byggas om för att dessa ska
öka produktionen som kompensation för avstängd kärnkraft.
När det gäller den arbetskraft som måste lämna Ringhals ser inte varken AnnCharlotte eller Jana några problem med. Kommunens industrier ”skriker” efter
välutbildat folk.
Folkmängden i Varberg har ökat stadigt från 1957 och är nu ca 63000 invånare.
Varberg fortsätter att växa så det knakar med ca 400-500 personer varje år.
Behovet av bostäder är stort och i planeringen ligger ca 4000 lägenheter längs norra
kusten och Väröhalvön. Inom ”Stadsområdet” finns planer för ca 10000 lägenheter.
Prognosen för lägenheter som produceras och färdigställs under 2017-2018 är ca
1300 lägenheter.
I diskussioner och förhandlingar med Trafikverket och Varbergstunneln finns en
”överenskommelse” om att en tågstation ska byggas i Väröbacka. Den ska stå färdig
år 2026. Detta ses som mycket positivt för regionen och detta tillsammans med
Deromes husfabrik som nu håller på att byggas i Väröbacka.
Enligt Ann-Charlotte ska också järnvägen till Borås rustas upp av Trafikverket som
en del i överenskommelsen om Varbergstunneln.
Ett ”slutligt” beslut om Varbergstunneln ska regeringen fatta under april enligt AnnCharlotte.
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Vad som ska göras med de markområden som friställs efter rivningen av R1-R2
under 2030-talet är långt ifrån klart. Det finns lite lösa diskussioner med Vattenfall
och Regeringen om vad som kan tänkas med marken, men allt är höljt i dimma!
Och kommunens planering går alltid långsamt vilket är naturligt i detta fallet som
ligger kanske minst 10-15 år bort i tiden.
Även landsbygden ska expandera varför kommunen nu jobbar med att skapa/få fram
mark för industrier i bl.a. Veddige, Rolfstorp och Skällinge. Så mera arbetstillfällen
ska skapas även i dessa orter på sikt.
En fråga om även vägarna inom de östra delarna och upp mot Ullared och Borås
också ligger i någon plan för upprustning ställdes, men inga sådana planer finns
idag.
Embring lyfte behovet av ökad produktion av elkraft, nu när ”alla” nya bilar ska drivas
med el. Även ”5G” fabriker håller på att byggas och kommer att kräva mycket el.
Sammantaget så ser Embring ett behov av två nya kärnkraftverk för att möta framtida
el behov och att bygga ett nytt kärnkraftverk tar minst 10 år.
Larsen ställde en fråga, om det nu byggs 15000 bostäder under de närmaste 10
åren, kommer det då 30000 människor som också ska ha jobb i kommunen?
Visst det ligger med i planeringen och det kommer att finnas gott om jobb i
kommunen!
Varberg kommer år 2050 ha ca 100,000 invånare i kommunen. Det innebär också en
omfattande planeringen för skolor och all annan kommunal service.
Men allt detta ställer stora krav på kommunen.
Ringhals kommer att inom 4-5 år friställa ca 400-500 personer. Dessa ska ha nya
jobb i kommunen och enligt Ann-Charlotte och Jana så är det inget problem för så
duktiga människor!
Ann-Charlotte säger också att Varberg inte vill bli en ”pendlingskommun” där folket
bara bor och sedan jobbar i Göteborg eller på andra orter. Hon nämner Kungsbacka
där ca 70 % av arbetskraften pendlar.
Ann-Charlotte och Jana känner ingen oro att arbetslösheten ska stiga i Varberg.
Ingen undrade om de ca 500 flyktingarna finns med i beräkningarna vad gäller
arbetslösheten eller om dessa redan har fått både jobb och bostad!
Kjell tackade Ann-Charlotte och Jana för all info om samhällsplaneringen och den lilla
biten om avvecklingen av R1-R2!
Ringhals info
Nu hälsade Kjell kommunikationschef Ulf Bernström (Ringhals och Forsmark) och
biträdande teknikchef Katarina Rogerstam välkomna.
(Ulf slutar under kommande vecka).
De informerade om läget på Ringhals och i Vattenfall.
(Katarina är också vår kontaktperson in mot Ringhals.)
Aktuellt driftläge idag
Samtliga block i normal drift och vid maximal effekt.
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Produktionskostnad 2017
Ringhals produktionskostnad för en KWh blev 23 öre jämfört med planen
som var 25 öre/KWh.
Produktionskostnaden för Ringhals och Forsmark blev 24 öre/KWh med en
tillgänglighet på 85 %.
Mål för 2021
Produktionskostnad 19 öre/KWh och en tillgänglighet på 90 %.
Årets revisioner 2018
R1: 22 juli --17 aug
R2: 30 okt – 29 nov
R3: 9 maj – 19 juni
R4: 28 aug – 18 sep
Produktion och tillgänglighet
Ringhals producerade 27,5 TWh under 2017 vilket är den näst högsta produktionen
sedan starten 1976.
2017 ett toppår för Vattenfalls kärnkraftflotta: 52 TWh, som är 37 % av det svenska
elbehovet.
R1: Under året har R1 haft ett turbinsnabbstopp på en turbin.
R2: Har inte haft några oplanerade stopp eller produktionsstörningar.
R3: Har inte haft några oplanerade stopp eller produktionsstörningar med bäring på
säkerheten.
R4: Ett reaktorsnabbstopp. Reducerad effekt vid flera tillfällen på grund av
ventilproblem.
Under 2017 noterades 122 RO’n.
OBH
Oberoende härdkylning installeras på R3-R4.
Opinionsmätning
Ringhals årliga opinionsmätning resulterade i att hela 82 % av ”folket” har förtroende
för Ringhals kärnkraftverk.
Ringhals finns nu på sociala medier! Se Facebook!
Avstängningen
Ringhals 2 stängs 31 dec 2019
Ringhals 1 stängs 31 dec 2020
Beslutet är fattat på grund av låga elpriser och den höga effektskatten.
Projekt Sture
Projekt Sture driver teknisk separation för att skilja R1-R2 från R3-R4.
Ca 130 system måste dras om innan R1-R2 stängs av.
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Projekt Sture ska se till att R1 och R2 befinner sig i servicedrift senast 1 juni 2022
och att de då är redo för nedmontering och rivning.
Inget kärnbränsle eller annat klyvbart material ska då finnas kvar på blocken.
Då kommer Vattenfall ”BUND” med ”rivningsprojektet” (R12 Decomissioning) igång
och ska hålla på fram till 2030. Sedan är det dags för grävskoporna att slakta
byggnader och odla gräs på R1-R2’s grav!
Fokusområden 2018
Säker och stabil drift inklusive avvecklingsplanering (R1 och R2)
Oberoende härdkylning
Effektivisering och samverkan
Vart vill vi komma
(när vi ska anpassa oss till att enbart driva R3 och R4)
Vi skall jobba med:
Storskaligt
Utspridd verksamhet
Komplexa system
Avstånd och avskildhet
Specialisering

Småskaliga, anpassade lösningar
Samlat och koncentrerat, R3/R4 blir centrum
Enklare administration och arbetssätt
Närmare samarbete, mindre organisation
Bredare kompetenser, utökade ansvarsområden

Info på nätet
För den som är intresserad att följa produktion och priser på nätet
Finns följande adresser att tillgå.
 http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet
http:// www.nordpoolspot.com
Kjell tackade Katarina och Ulf för informationen!
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Protokoll från årsmötet
1.

Årsmötets öppnande.
Ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.
Mötet samlade 62 medlemmar. (2016 68 medlemmar 2017 60 medlemmar).

2.

Godkännande av dagordningen för mötet.
Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes.

3.

Val av ordförande för mötet.
Christer Storm valdes till ordförande för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet.
Lars Gomersson valdes till sekreterare för mötet.

5.

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Kjell Johansson och Rolf Sandberg valdes till justeringsmän.

6.

Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. (Utsänd 19 februari).
Frågan besvarades därför med ja.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse från 2017. (Bilaga 1)
Kjell Svensson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det
gångna årets verksamheter.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

8.

Ekonomisk redovisning av budget och Verksamhetsplan 2017. (Bilaga 2)
Föreningens ekonomi och verksamhetsplan
Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och verksamhetsplan samt
kommenterade resultat- och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2017
uppvisade ett överskott på 39.465 kr.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.
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9.

Revisorernas berättelse. (Bilaga 3)
Göran Embring läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av
föreningens räkenskaper och förvaltning.
Ingen anmärkning meddelades.
Resultat- och balansräkning godkändes.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med ja.

11.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2018, (Bilaga 4)
Program och aktiviteter under 2018. (Bilaga 5)
Kjell redovisade styrelsens förslag på program och aktiviteter under våren och
hösten som årets budget baseras på.
Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2018
föredrogs av Staffan Rydin.
Bidraget från Ringhals är för år 2018 50,000 kr.
Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.

12A. Förslag om Stadgeändring för införande av ”Hedersmedlem”.
(Nya Stadgarna bilaga 6)
Förslaget innebär att medlem som under året fyller 90 eller redan har fyllt 90
år blir Hedersmedlem, och därmed inte behöver erlägga någon
medlemsavgift.
Förslaget om Stadgeändring och Hedersmedlem röstades igenom av ett
enigt årsmöte.
12B. Fastställande av årsavgiften.
Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 200 kronor. (Oförändrad).
Medlemsavgift för ”Hedersmedlem” år 2019 är 0 kronor.
13.

Val av ordförande för år 2018.

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kjell Svensson.
14.

Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år (mandattid 2 år)
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Agneta Hansson och
Ulf Nilsson.

15.

Val av två (2) suppleanter för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Lars Eliasson och
Christer Storm.

Ringhalsveteranernas årsmöte 2018-03-14/ Sekreterare Lars Gomersson

Sidan 6 av 7

Sidan 7 av 7
16.

Val av två (2) revisorer för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Embring och
Olof Fröberg.
17.

Val av en revisorsuppleant för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kenneth Skoglund.
18.

Val av tre (3) personer för 1 år till valberedning
varav en skall vara sammankallande

(mandattid 1 år)

Omval av Yvonne Dihne och Kjell Börjesson, nyval av Lars Gomersson
som nu är sammankallande.
19.

Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

20.

Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.
- En ”privat” TOR resa med Stena från Varberg till Grenå är inplanerad till den
16 apr. Innebär att intresserade kan kontakta Lars Gomersson samt själva
inköper biljett för deltagande. Informationen ligger på vår hemsida.
- Lars Gomersson och Birgitta Wahlström som båda avgick ur styrelsen,
avtackades av Kjell för deras engagemang i styrelsen under åren som gått.
Tack Lars och Birgitta!

21.

Mötets avslutande
Christer Storm överlämnade ordförandeklubban till den omvalde ordföranden
Kjell Svensson som därmed fick äran att avsluta mötet.
Väröbacka 2018-03-14
Lars Gomersson
/sekreterare/

Justeras:

……………………
Kjell Johansson

……………………………
…………………….
Christer Storm
Rolf Sandberg
Lunch
När allt detta var över intogs en god lunch i info-byggnaden.
Vid pennan satt Lars Gomersson!
Utdrag för www.rivet.se 2018-03-22
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