
Vattenfalls Veteranförening i Älvkarleby 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
  
Föreningen som bildades 1999 skall enligt stadgarna verka för samhörighet bland 
medlemmarna och hålla god kontakt med Vattenfall. Föreningen skall erbjuda 
medlemskap främst för fd Vattenfallare i Norduppland och Gästrikland. 
 
Under året ökade antalet medlemmar från 73 till 79 stycken. Åldersfördelningen är: 
27 st. 60-69 år, 33 st. 70-79 år, 17 st. 80-89 år och 2 st. >90 år. Årsavgiften har varit 
100 kr. Verksamhetsstöd á 5000 kr erhölls från Vattenfall. Föreningen har konto i 
Swedbank där vi har bankgiro och är anslutna till betalningsfunktionen Swish. 
Styrelse har haft 4 bokförda möten. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen för 2019 
har genomförts. Vid 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 46 % av kostnaden. 
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott på 1 721 kr   
 
Vi deltog i Vattenfall Veteraners ordförandemöte som hölls per telefon den 4 april. 
Chefen för Älvkarlebylaboratoriet Jonas Wilde har varit vår kontaktman under året. 
Han skall fortlöpande hålla kontakt med vår förening och återkommande informera 
om Vattenfalls verksamhet.  
 
Föreningsstämma hölls den 4 april i Älvkarlebylaboratoriets hörsal. De 34 närvarande 
veteranerna bjöds på kaffe och fikabröd av Vattenfall. Styrelsen beviljades 
ansvarfrihet för 2018. 2019 års budget och verksamhetsplan godkändes.  
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Per-Olof Ferm och Jan Norling. Sören 
Ekström och Bengt Hildenwall omvaldes på två år som suppleanter. Kvarvarande 
ledamöter för ett år var Jill Grees och Hans Lindström. Per-Olof Ferm valdes som 
ordförande under ett år. Eva Öhlund och Mats Andersson omvaldes som revisorer på 
ett år. Gunnar Westlund omvaldes till revisorssuppleant på ett år. Till valberedning 
omvaldes Alf Linderheim och Lennart Söderhäll för ett år. Styrelsen utsåg Jill Grees 
till kassör och Hans Lindström som sekreterare. 
Efter avslutat möte informerade chefen för Vattenkraft Christer Ljunggren om läget 
för Vattenfall med tyngdpunkt på företagets hållbarhetsarbete. Patrik Andreasson 
VRD berättade om nya utvecklingsprojekt och visade runt på verksamheter inom 
laboratoriet bl.a. modellförsök vattenkraft och utveckling av drönarteknik.    
 
Den 28 maj trotsade 9 st. veteraner det ruggiga vädret med en vandring på 
Gästrikeleden längs Kakängssundet och timmerrännan vid Hyttön. Vår medlem Alf 
Linderheim guidade  
 
I samband med veteranlunch den 13 juni informerade Mats Billstein VRD 16 st. 
veteraner om ett nytt jorddammsprojekt där en fyllnadsdamm i en betonginneslutning 
skall sättas under vattentryck. Via inbyggda fel skall olika aktörer bjudas in i syfte att 
utveckla mätmetoder för att kunna upptäcka brister i fyllnadsdammar. Besök gjordes 
på plats.     
 
19 september besökte 12 veteraner Gävle Högskola. Besöket inleddes vid 
låghastighetsvindtunneln på Brynäs med information om experimentverksamheten 



där. Efter lunch visning av Energilaboratoriet vid Kungsbäck med föredrag bl.a. av 
vår medlem professor Björn Karlsson. 
    
24 oktober besökte 22 veteraner Fortums kraftverk Untra i nedre Dalälven. Vi blev 
guidade i maskinstationen och ute på dammarna. Untra kraftverk som togs i drift 
1918 har en fallhöjd på 14 m, effekten är 43 MW och årsproduktionen 270 GWh. En 
mindre ”like” till G1-5 i g:a maskinstationen i Älvkarleby med horisontella 
Francisturbiner och maskinsal med generatorer. Tre av Untras aggregat skall 
ersättas med kaplanturbiner inkl. nya generatorer. Nya maskinsalen kommer att 
täckas med en jättelik glasöverbyggnad för att den ursprungliga stationsbyggnaden 
fortfarande skall framträda. Vattendom och tillstånd väntas 2020.    
 
Den 2 december genomfördes HLR-utbildning i Hörsalen vid Älvkarlebylaboratoriet 
med HLR-instruktör Helena Hildenwall som till vardags är barnläkare vid Karolinska 
Institutet i Stockholm. Det var endast 13 deltagare som nappat på uppmaningen att 
”rädda liv”. Med hjälp av dockor tränades hjärtkompression och inblåsningar. För 
vuxna som inte andas gäller i dag att upprepa 30 kompressioner och 2 inblåsningar. 
Viktigt är att så snabbt som möjligt larma 112. Vi fick också lära oss att hantera 
hjärtstartare. Se instruktionsfilmer på nätet tex; HLR-rådet www.hlr.nu eller 
Riksförbundet Hjärt-Lung www.hjart-lung.se/HLR 
 
Månadsvisa lunchträffar har genomförts. Sju av luncherna på Restaurang 
Kungsådran och en vid Café Furiren, båda på Laxön i Älvkarleby. Vid lunchen den 3 
okt. gästades vi av Egon Regefalk som berättade om sin tid som stridsflygare vid 
Flygvapnet och hur det var att manövrera ” Flygande Tunnan”. I medeltal har 14 
veteraner deltagit vid luncherna.  
  
Den 10 december träffades 45 medlemmar på Älvkarleö Herrgård för medlemsmöte 
och julbord. Vid medlemsmötet redovisades året som gått och styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2020. Alf Linderheim presenterade den nyutgivna boken 
”Färnebofjärden Nationalparken vid Nedre Dalälven”. Alf visade ett antal av sina 
fantastiska fotografier som finns i boken. 
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