
Verksamhetsberättelse 2016 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2016-03-03 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan, 38 deltagare. 
Vi började mötet med en god måltid. Därefter startade årsmötet med en tyst minut för under året 

bortgångna medlemmar. Efter de sedvanliga punkterna informerade styrelsen om kommande aktiviteter. 

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet samt tackade styrelsen för väl utfört 

arbete. 

Efter årsförhandlingarna gjorde Siv Victor, som nu arbetar som Asset Manager för 

svenska värmeanläggningar inom BA Heat, en intressant, kompetent och berikande 

genomgång av vad som är på gång inom Vattenfallkoncernen och Värme Uppsala 

just nu. Siv har en gedigen bakgrund och meriterande erfarenheter från olika roller 

på b.la. Uppsala Energi, Vattenfall Mellansverige, Mälarnät, Värme Uppsala och 

chef för Asset Management i Värme Sverige.                                        

Anslag 2016  

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är ökat till 12 000 kr, vilket är en höjning med 1000 kr jämförelse 

med 2015. Bidraget har glädjande nog höjts detta år.  

Medlemsantal den 31 december 2016 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 9 st. Nytillkomna medlemmar är 21 st. 

Medlemsantalet ökade således till 157 personer. 

Styrelsemöten 2016 

Under året har totalt 5 styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2016 

Ordförande  Arne Larsson 

Vice ordförande Dordie Löfberg 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Bo Wallin 

Ledamot  Agneta Lundin 

 

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

Resor och studiebesök 

Vårresa  
Den 15 juni gjorde vi en vårresa med buss till Sigtuna. Därifrån åkte vi med båt på Mälaren till 

Rosersbergs Slott. Under båtturen bjöds vi på en välsmakande brunch innan vi anlände till båtbryggan för 

en guidad visning av Rosersbergs slott. Av Sveriges kungliga slott har Rosersberg den bäst bevarade 

hemligheten. Här har tiden stått stilla. Familjen Oxenstierna uppförde slottet på 1630-talet. 1762 blev det 

kungligt, då staten skänkte Rosersberg till Gustaf III:s yngre bror Karl XIII. På Rosersberg levde kung 

Karl XIV Johan och drottning Desideria ett behagligt och ledigt sommarliv. Rummen står nästan orörda 

från tiden 1795–1860 med välbevarade inredningar och samlingar. Den vidsträckta parken i det leende 

Mälarlandskapet bidrar till charmen på Rosersberg. Efter slottsbesöket återvände vi till den väntande 

båten och till Sigtuna hamn för ett kort uppehåll i det vackra försommarvädret därefter vidare åter till 

Uppsala 

Vi var 39 deltagare med på resan. 
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Vattenfalls Veterangolftävling                   

Ett glatt gäng veteraner trotsade hård blåst och lite duggigt väder för att gå en 9 hål på Uppsala 

Golfklubbs trevliga mellanbana på Håmö med Roger Ohlsson som tävlingsledare. 

 

    
 

Höstresa 

Den 14 september gjorde vi studieresa till Viksta Traktormuseum och Örbyhus 

Slott  

Vi besökte först Viksta traktormuseum. Vid museet fick vi information kring 

traktormuseets historia samtidigt som deltagarna bjöds på kaffe med dopp. 

Museet har under de gångna åren rönt stor uppmärksamhet. Flera besök har också gjorts av 

veterantraktorentusiaster från många andra länder. Därefter bar det av till Örbyhus Golfbana där vi intog 

en lättare lunch på klubbens restaurang nära beläget till golfbanan. Efter lunchen besökte vi Örbyhus slott 

där vi fick en guidad visning av slottet. Örbyhus Slott ligger i 

norra Uppland, 4-5 mil norr om Uppsala i en trakt som vid 

flera tillfällen varit skådeplats i den svenska historien.   

Slottet gjorde rikshistoria 1577 då den avsatte kungen och 

tillika Gustav Vasas äldste son, Erik XIV, dog här. 

Barockslottet Örbyhus ägdes i början av 1700-talet av de 

Geer på Leufsta som gjorde både Leufsta och Örbyhus till fideikommiss för sin brorson, 

vetenskapsmannen Charles de Geer. Under de två århundraden som följde var det namnen de Geer, von 

Platen, de la Gardie, Klingspor och Barnekow som satte sin prägel på Örbyhus. Vi var 48 st deltagare på 

resan. 

 

  
 

Julbordskryssning 
Den 23 november åkte vi en dagskryssning med Viking Lines MS. Rosella där vi åt julbord. Avkoppling 

och nöje i gott sällskap. 

Vi var 39 deltagare med på resan 

. 

 
 

Deltagandet har som synes varit relativt stort vid dessa resor och studiebesök. 
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Övrig verksamhet 

Deltagande i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och luciaturnering. 

Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 

Ett stort antal medlemmar deltar aktivt i golfspel  

Museal verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant 

material. 

Deltagande i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol. 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under 2016 lagt ned mycket tid på att anordna och arrangera resor och sammankomster samt 

att värva nya medlemmar till klubben. 

Vi har tyvärr ej heller detta år fått något uppdrag av Vattenfall betr. ”stöd relaterat till nyttan för Vattenfall” 

för att kunna påverka vårt verksamhetsanslag. 

 

Hemsida 
Vår hemsida kompletteras kontinuerligt. Där kan man se bilder från våra arrangemang, medlemsregister, 

stadgar, vilka som ingår i styrelsen och länkar till andra Vattenfallsföreningar mm. 
 ( www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se )  
 

 

Uppsala 2016-12-18 

Styrelsen 

  

http://www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se/

