
     25.08.2018 

Inbjudan till höstresa med Vattenfallsveteranerna inom 
Uppsalaområdet. 
 

Välkomna till en resa i Västerås den 19 september 2018 

 

Program 
Avresa med Gimo buss från UKK kl.09.15 vidare till Bolandsgatan (vid Media Markt parkering), där vi 
avgår kl. 09.30 mot Solparken, som ligger vid E18 cirka 5 km öster om Västerås i riktning mot Enköping. 
Parken är en av Sveriges största i sitt slag, där får vi en guidad visning av Mälarenergi. 
Därefter åker vi till Västerås gamla, numera ombyggda ångkraftverk, där vi äter en lunchbuffé i ”Steam 
Hotels” restaurang. Sedan blir det visning av hotellet samt äventyrsbadet ”Kokpunkten”. 
Vi har även en planerat in en genomgång av ångkraftverkets historia. 
Vi beräknar att vara tillbaka i Uppsala vid 17 tiden. 
  
Fakta om Solparken 

Solföljarna är monterade med dubbla axlar som 
gör dem rörliga, på så vis följer de solen och 
utnyttjar solens strålar maximalt. Den täcker en 
markyta på cirka 40 000 kvadratmeter 
Mälarenergi köper in och säljer all den el som 
produceras. Solparken är byggd och ägs av 
Kraftpojkarna. 

 
Fakta om Kokpunkten 

Kokpunktens historia börjar förstås där, när 
ångkraftverket togs i drift 1917 och försörjde 
inte bara Västerås utan stora delar av Sverige 
med kraft. 1992 avvecklades all 
kraftproduktion. Efter att Peab tagit över 
ägandet byggnadsminnesförklarades 

ångkraftverket 1999. Några år senare, 2005, började de första tankarna på ett upplevelsebad ta form. 

Det har lett oss fram till idag, där upplevelse har blivit action, och där destination Kokpunkten idag är 
ett mycket populärt actionbad och hotell. I de andra delarna av kraftverket planeras ett science center 
och en mötesplats för energi- och klimatfrågor. 

 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st. 
Anmälan tidigast den 8 september kl. 09:00 och senast den 12 september. 

Anmälan göres till Dordie Löfberg 0704044511 alt. Agneta Lundin 0739979615 eller via vår mailadress 

vfvetua@gmail.com     

 

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 100 kr på Plusgirokonto: 105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

mailto:vfvetua@gmail.com

