
Verksamhetsberättelse 2018 för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Till årets årsmöte tyckte vi därför det var trevligt att denna gång att få 
Christina Jutterström som föredragshållare. Hon pratade kring ämnet 
”Media då, nu och framöver  
Christina Jutterström som har växt upp i Uppsala tyckte det därför var riktigt 
roligt att vi hade bjudit in henne som föredragshållare, hon kände mycket 
för Uppsala där bland annat hennes far var kriminalkommissarie. Christina har ett imponerande 
CV, tidigt i karriären var hon verksam som journalist vid Östgöta Correspondenten, Dagens 
Nyheter, Örebro-Kuriren samt Veckorevyn. Hon anställdes 1966 vid Sveriges Radio som reporter 
på Dagens Eko och började som politisk journalist på TV 2´s Rapport. Åren 1975–1977 var hon 
Svenska Dagbladets Afrika-korrespondent med placering i Nairobi i Kenya. Christina Jutterström 
var verkställande direktör på Sveriges Television 2001-2006. Hennes föredrag var mycket 
intressant och uppskattades av deltagarna på mötet detta så spännande och händelserika ämne. 
48 veteraner var närvarande på årsmötet samt två personer från ledningsgruppen fjärrvärme i 
Uppsala. 
Mötet avslutades med en god middag.  

Anslag 2018  

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är oförändrat 12 000 kr alltså lika som för år 2017.  

Medlemsantal den 31 december 2018 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 18 st. Nytillkomna medlemmar är 7 st. 
Medlemsantalet minskade således till 144 personer. 

Styrelsemöten 2018 

Under året har totalt 5 styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2018 

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 arton år. 

Resor och studiebesök 

Vårresa den 14 juni   
Avresa med buss från Uppsala mot Stockholm och Strömkajen därefter påstigning på 
Waxholmsbolagets ångbåt Norrskär, båtturen gick via Waxholm till Ramsö och åter till Strömkajen. 
Under resan angjorde ångbåten ett 15 tal mindre bryggor för ombordtagning och avlämning av 
passagerare på de idylliska öarna som passerades.  
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Under resan serverades den traditionella ångbåtsbiffen, alternativt torskrygg, i ångfartyget 
Norrskärs vackra och ljusa matsal. Inredningen var i allt väsentligt original från 1910.  
Här kunde de deltagarna njuta av skärgårdsutsikten i den mysiga salongen, ta en öl eller en kopp 
kaffe i kaféet i försalongen.  
 

 
 
 

Höstresa den 19 september. 
Avresa med buss från Uppsala mot Solparken, 
som ligger vid E18 cirka 5 km öster om 
Västerås. Parken som är en av Sveriges 
största i sitt slag imponerade på deltagarna. 
Mälarenergi svarade fören intressant 
information hur den helautomatiska 
anläggningen fungerade och hur mycket 
energi den levererade. 

Därefter åkte vi till Västerås gamla, numera ombyggda 
ångkraftverk som har fått namnet Kokpunkten, där åt vi först en 
lunchbuffé i ”Steam Hotells ” restaurang, på detta bjöds 
deltagarna på en guidad visning av hotellet och dess faciliteter.  
I byggnaden finns förutom hotell och restaurang även ett mycket 
populärt och uppskattat upplevelsebad. 
 

Efter detta fick deltagarna på ett mycket intressant och uppskattat föredrag 
av Föreningen Ångkraftverkets vänner som på ett mycket engagerande 
sätt berättade om dess ångkraftverkets tillkomst och utbyggnad samt vilken 
stor betydelse det har haft för Sveriges energiförsörjning innan kärnkraften 
tog över Kokpunktens historia börjar förstås när ångkraftverket togs i drift 
1917. 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. 39 veteraner var med på resan. 

Julbordskryssning 
 

 
 

Den 28 november åkte klubben på julbordskryssning med Viking Lines MS. Rosella. God mat, 
trevlig avkoppling med nöje och dans i gott sällskap bjöds deltagarna på.  
50 veteraner var med på resan. 
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Deltagandet har som synes varit relativt stort vid dessa resor och studiebesök. 
 

Övrig verksamhet 

Vattenfall har 2 lag som aktivt deltar i Fyrishovs shuffleboardsturnering och som består av 16 lag. 
 

Övre bild lag 2  
Rune Walle´n, Dordie Löfberg, Bo 
Engström och Peter Johansson   
 
Sittande lag 1  
Lennart Andersson, Curt Nilsson, 
Göran Olsson och Stehn-Gunnar 
Bjälkås, 
 

 
 
Ett antal medlemmar deltar aktivt i golfspel men tyvärr blev årets traditionella golftävling inställd. 
Museal verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant 
material. 
 
Styrelsearbete 

Styrelsen har även under 2018 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 2018-12-26 
Styrelsen 

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

