
Verksamhetsberättelse 2009 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2008-03-05 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan, 33 deltagare. Som 

avslutning på årsmötet blev det ”enmansshow” av Mattias Jansson, som underhöll med 

sång och dragspelsmusik samt historier. Detta var ett uppskattat inslag bland 

deltagarna.  

Anslag 2009 

Vattenfall beviljade ett anslag på 27.200  kr till föreningen för verksamhetsåret 2009. 

En neddragning på 4.800 kr i förhållande till år 2008. 

Medlemsantal den 31 december 2009 

Medlemsantalet ökade från 130 till 132 personer. 

Styrelsemöten 

Under året har totalt nio styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2009 

Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande Åke Canholm 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

Suppleant  Kurt Lindgren 

”  Magnus Köhler 

Revisorer  Lars-Göran Eriksson  

”  Göran Olsson 

Revisorsuppleant Mats Brandt 

 

Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså drivit föreningen nu i nio år. 

Resor och studiebesök 
 

Dagsutflykt – Under Stockholms broar – juni.  

 

Besöket började i Stockholm där vi drack kaffe med smörgås innan vi åkte vidare till 

Strömkajen och äntrade m/s Delfin. Under tvåtimmarsfärden passerade vi många av 

Stockholms kända byggnader. Vi färdades både på Saltsjön och på Mälaren. Efter 

båtfärden åt vi en god lunch.  

Nästa stopp blev Tyresta Nationalpark, där vi fick en guidad visning med bildspel. 

Antal deltagare 50 personer. 
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Vattenfalls 100-årsjubileum 

 

I samverkan mellan Vattenfall Värme Uppsala och föreningens styrelse bjöd vi in våra 

medlemmar med respektive till Energi- och Klimatdagen på St Eriks Torg där Vatten-

fall hade sin Paviljong. Vi fick där en inblick i vad Vattenfall gör för att lösa morgon-

dagens utmaningar. Efter rundvandring i paviljongen bjöd Vattenfall Värmes chef 

Adrian Berg von Linde på lunch. 

Antal deltagare 65 personer. 

 

Höstresa 

 

Den 22 september reste vi till Eckerö på en dagskryssning. Avkoppling och nöje i gott 

sällskap var ledmotivet för resan. Syftet med denna dagsutflykt var att umgås och få 

tillfälle att prata med veterankamraterna.  

Antal deltagare 42 personer. 

 

Deltagandet har som synes varit stort vid våra resor och studiebesök. 

 

Övriga aktiviteter 

 

Museal verksamhet, insamling och katalogisering 

 

Deltagande med ett 3-mannalag i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol oktober 

2008 – februari 2009. Även oktober 2009 – februari 2010. 

 

Deltagande med ett 4-mannalag i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och 

luciaturnering. 

 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

 

Golfspel. 

 

Planerad jullunch 2009-12-10 i Vattenfalls matsal, Bolandsgatan. Föreningen bjuder på 

smörgås, julskinka, och risgrynsgröt samt kaffe. Underhållning med musik och allsång 

på programmet. Beräknat antal deltagare 75 personer.  

 

 

Styrelsen var inbjuden till Vattenfalls Veteraner i Stockholm den 20 april. Förre 

koncernchefen Carl-Erik Nyqvist informerade bl.a. om sin tid på Vattenfall och om sin 

nya bok. Lunch bjöds på Råckstagården. 

 

 

 

Uppsala 2009-11-09 

Styrelsen  


