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Verksamhetsberättelse 2018 
  
Föreningen som bildades 1999 skall enligt stadgarna verka för samhörighet bland 
medlemmarna och hålla god kontakt med Vattenfall. Föreningen skall erbjuda 
medlemskap för fd Vattenfallare i Norduppland och Gästrikland. 
 
Under året ökade antalet medlemmar från 65 till 73 stycken. En nybliven veteran 
anslöt sig via veteranernas rekryteringsbroschyr. De övriga sju har anslutit sig via 
egen förfrågan eller uppvaktning. Verksamhetsstöd á 5000 kr erhölls från Vattenfall. 
Styrelse har haft 3 bokförda möten.  
Föreningen har konto i Swedbank där vi har bankgiro och är anslutna till 
betalningsfunktionen Swish. Årsavgiften har varit 100 kr. Vid föreningens utflykter och 
studiebesök har medlemmarna själva fått stå för sina omkostnader. De medlemmar 
som håller med fullastad bil har möjlighet att få milersättning. Vid det traditionella 
julbordet stod föreningen för 50 % av kostnaden.  
 
Vi deltog i Vattenfall Veteraners ordförandemöte på Vattenfalls kontor i Solna den 25 
april. Chefen för Älvkarlebylaboratoriet Jonas Wilde har varit vår kontaktman hos 
Vattenfall. Han skall fortlöpande hålla kontakt med vår förening och återkommande 
informera om Vattenfalls verksamhet.  
 
Föreningsstämma hölls den 24 april i Älvkarlebylaboratoriets hörsal. De 30 
närvarande veteranerna bjöds på kaffe och smörgås av Vattenfall. Jonas Wilde 
informerade om läget på Vattenfall, lokalt och centralt.   
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Hans Lindström. Jill Grees nyvaldes på två 
år. Kvarvarande ledamöter för 1 år var Sören Ekström, Jan Norling och Per-Olof 
Ferm som valdes som ordförande. Eva Öhlund och Mats Andersson nyvaldes som 
revisorer på ett år. Gunnar Westlund valdes till revisorssuppleant på ett år. Till 
valberedning omvaldes Alf Linderheim och Lennart Söderhäll för 1 år. Styrelsen 
utsåg Jill Grees till kassör och Hans Lindström som sekreterare. 
Efter årsstämman visade Jonas Wilde VRDs nya strömvattenlaboratorium för studier 
av vandringsfisk. Studierna syftar till att forma så effektiva vandringsvägar förbi 
kraftverken som möjligt inför kommande omprövningar av tillstånd. 
 
Den 10 april besökte tretton veteraner Vattenfalls kontor i Solna. Vi var inbjudna till 
Stockholmsveteranernas månadsmöte. Till mötet var fd energiministern Carl Tham 
inbjuden för att tala om ”EU och oron inför Brexit”. Ett besök på Vattenfall kontor och 
”Kraftkontroll” gjordes innan hemfärd. 
 
24 maj genomfördes en vandring med nio deltagare ut på Billuddens naturreservat. 
På Billudden, där Upplandsåsen går ner i havet, finns klapperstens- och flygsandsfält 
och Europas största havtornsbestånd. Vid vandringen ut till yttersta spetsen 
Billskaten passerade man fiskeläget Billhamn.    
 
7 juni gjordes ett återbesök vid Karlholms Strand i Karlholmsbruk, Tierps kommun, 
där initiativtagaren Anders Högberg guidade och informerade om projektet som skall 
skapa nytt liv i ett fd. industriområde i form av marina, båtgarage, företagshotell, 
bostäder, restaurang mm. 19 veteraner deltog.  



Den 27 juni gjordes studiebesök av nio veteraner hos Svensk Kärnbränslehantering 
SKB i Forsmark där vi fick information om hur det använda kärnbränslet skall tas om 
hand och förvaras i Sverige. En tur ner i berget 50 m under Östersjöns botten till 
Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR ingick i besöket. Där förvaras låg- och 
medelaktivt avfall från Svenska kärnkraftverken men även dylikt avfall från sjukvård, 
forskning och industri. 
 
Minigolf på Holmarna i Skutskär ordnades den 11 sept. Endast fyra deltagare deltog. 
Skrämde vädret?  
 
Utflykt till Lingnåre kulturreservat vid Hållnäshalvön gjordes den 27 sept. av sju 
deltagare. En vandringsled i ”vikingamiljö” kombinerat med informationsskyltar och 
en överraskande fin utställningslada. Man kunde bilda sig en uppfattning hur folk 
levde i området på medel- och vikingatid. Kulturreservatet, det första i Uppland, 
förvaltas av Länsstyrelse och Upplandsstiftelsen. Fikat intogs vid Sikhjälma 
fiskehamn med båthus från början av 1900-talet. Här finns branta klippor mot havet 
och klapperstensfält intill fiskeläget. 
 
Årets sista studiebesök gjordes av nitton veteraner den 20 nov. till Gävle Bruk 
tillhörande BillerudKorsnäs-koncernen som tillverkarar vätskekartong till 1/3 av 
världsproduktionen. Fabrikschef Magnus Kangas informerade och guidade runt i 
fabriken. Tillsammans med Gävle Energi har man bildat Bomhus Energi med 
delägarskap 50/50. Bomhus Energi har en biobränsleanläggning på fabriksområdet 
som till 90 % eldas med restprodukter från fabriken och som levererar ånga, 
fjärrvärme och el till delägarna. Gävle stad har minskat sin oljeanvändning med 
20 000 m3/år sedan man erhöll fjärrvärme från biobränslepannan. 
 
Månadsvisa lunchträffar har genomförts. Fem av luncherna på Restaurang 
Kungsådran i Älvkarleby och en vid ”Carlsson i Centrum” i Skutskär. Vid lunchen den 
6 sept. höll en av våra medlemmar professor Björn Karlsson föredrag om det 
högaktuella ämnet Växthuseffekten. I genomsnitt har tolv veteraner deltagit vid våra 
sex luncher under året.  
  
Den 11 december träffades 45 medlemmar på Älvkarleö Herrgård för medlemsmöte 
och julbord. Vid medlemsmötet redovisades året som gått och styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2019. Vår kontaktman Jonas Wilde informerade om Vattenfall 
lokalt och centralt och kunde redovisa mycket bra resultat för både VAB och VRD. 
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