
     2 augusti 2021 

Inbjudan till information o studiebesök med lunch på 
Studenternas idrottsplats.  
 

Hej alla Vattenfallsveteraner! 
Vi i styrelsen hoppas att Ni alla klarat Er från att bli drabbade av ”Corona” viruset.  
Vi har tyvärr ej heller kunnat ordna några aktiviteter under den tid som viruset funnits runt 
omkring oss. Men vi vill med denna inbjudan höra om det finns någon bland oss Veteraner som 
kan vara intresserad av att träffas på nya Studenternas och äta en ”Corona säkrad” lunch på 
Trillers restaurang kl 13.00 den 25 augusti. 
Vi får i så fall sitta själva i ”Terassen” med erforderliga avstånd till varandra. Inga problem att 
placera oss säkert där, enligt restaurangchefen Lotta Triller 

I samband med lunchen kommer någon från Sirius och /eller Sportfastigheter att informera om 
verksamheten och den nya arenan. Efter detta blir det visning av anläggningen. 
 

Studenternas idrottsplats 
Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från Islandsbron i norr till 
Kungsängsbron i söder. Målet har varit att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde 

samtidigt som arenan får tillgång till mer service. 

 

 

                                                                                  

Utvecklingen av Studenternas innebär att 
• fotbollen har fått en ombyggd arena med konstgräs 
• läktarkapaciteten på nya Studenternas har utökats från tidigare 6 000 åskådarplatser upp till 10 000 vid 

fotbollsmatch och 13 000 vid konserter. 
• friidrotten har flyttat sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält 
• matcherna för amerikansk fotboll spelas numera på Österängens IP. 
I anslutning till fotbollsarenan har nya lokaler för kontor, gym, kafé och restaurang byggts. Finansieringen 
av dessa lokaler sker genom intäkter från hyresgästerna. 
Arenan har även anpassats så att det finns toaletter och omklädningsrum tillgängliga för alla, oavsett 
upplevd könstillhörighet. 

Föreningen bjuder på en subventionerad lunch inkl. information och visning till en kostnad av 50 
kr.  OBS ! Om specialkost önskas måste detta anges vid anmälan. 

Antalet medlemmar som kan deltaga är max 30-40 st. 

Anmälan tidigast den 17 augusti kl. 09:00 och senast den 20 augusti. 

Anmälan göres till Christer Öhrman 072 232 63 93 alt. Bo Wallin 073 038 91 76 eller via vår mailadress 

vfvetua@gmail.com 

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 50 kr på Plusgirokonto: 105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

PS. Denna inbjudan kommer att skickas ut via mail till de medlemmar som vi har mailadress till och med brev till de 

medlemmar som ej har uppgett någon mailadress. 

Evenemang på arenan                               
Arenan kommer inte bara att  
användas för idrott utan den                                                                                              
kommer även inrymma konserter 
och andra evenemang. Studenternas  
blir en naturlig mötesplats med  
restaurang/café,ett stort torg och 
 kontorslokaler. 
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