








Bilaga till Verksamhetsberättelse 2019 för Vattenfalls Veteraner i 

Stoclkholm  
 

Månadsmöte den 15 januari med Paul Morel från Vattenfall 

 
Paul, som arbetar på kommunikationsstaben, berättade hur Vattenfall, 

med Magnus Hall i spetsen, arbetat för att företagets löfte till kunder 

och omvärld, ”Fossilfritt inom en generation” ska genomsyra allt som 

företaget gör internt, kunderbjudanden, kommunikation etc. Men det 

räcker inte med att företaget självt blir fossilfritt, oavsett om det sker 

med vatten-, kärn- eller vindkraft. Man måste ha ett bredare 

perspektiv. Det är mot den bakgrunden som Vattenfalls satsningar på 

en fossilfri stål- och cementtillverkning ska ses, liksom utbyggnaden 

av laddstolparna InCharge och erbjudanden om decentraliserad 

energiförsörjning. 

Middag för veteraner på Duvel Café den 23 januari 

 

Den 23 januari prövade vi en ny veteranaktivitet 
– middag i glada veteraners sällskap. Efter lite 
manfall på slutet, på grund av säsongens 
förkylningar, blev vi till slut endast åtta till bords. 
Vi sågs på Duvel Café som ligger på Vasagatan 
tämligen nära Centralstationen i Stockholm. 

Besök på Leksaksmuseet den 30 januari  

21 veteraner trotsade kyla, snömodd och halka och tog oss ut till Skeppsholmen för att besöka 

Leksaksmuseet i Bergrummet. Museet heter egentligen Tidö Collection of Toys & Comics. 

Det var Carl-David von Schinkel som startade Tidö leksaksmuseum 1974. Museet låg först i 

Tidö slott men flyttades 2009 till en separat byggnad, Stenstallet. Då tillkom också 

seriemuseet. 2017 flyttades samlingarna till Skeppsholmen i Stockholm. Det är en stor 

samling med cirka 40 000 leksaker  

Månadsmöte med Power Circle den 12 februari  

 

Ca 65 veteraner samlades till Månadsmöte med 
Daniel Kulin från Power Circle. Power Circle är 
elkraftbranschens intresseorganisation, en 
sammanslutning för framtidsfrågor. Det 
övergripande uppdraget från partnerföretagen 
är att synliggöra elens roll som möjliggörare för 
en hållbar samhällsutveckling. Vattenfall är ett 
av Power Circles partnerföretag. Daniels 
föredrag fokuserade på den stora frammarschen 
för elbilar av olika slag. 

 



Veteranernas besök på Tändstickspalatset den 20 februari 

 

När kontoren på Västra Trädgårdsgatan 15 
stängde släpptes vi veteraner in för att få en 
guidad visning av Ivar Kreugers Tändstickspalats. 
Trots sjukdomsfall var vi 41 medlemmar, dvs fler 
än de 35 som Tändstickspalatset satt som 
maxantal. Vi samlades på gården för att titta på 
husets fasad samt Carl Milles staty på 
innegården. Vår mycket engagerade och duktiga 
guide hette Helena Doyon. Vi fick bland annat 
tillfälle att sitta ner i det överdådiga 
styrelserummet.   

 

Besök på Liljevalchs vårsalong 2019 den 5 mars 

  

Ett stående inslag i Veteranernas vårprogram är besöket på Liljevalchs Vårsalong på 

Djurgården. Allt mer populärt: I år var det 56 konstintresserade som samlades för en guidad 

tur runt samlingen, dvs. nytt deltagarrekord för oss! 

 

 
 

Extra månadsmöte den 7 mars med Magnus Hall 
Det var som vanligt fullspikat i Vattenfallet när 
Magnus Hall framträdde för Veteranerna. Han 
Hade mycket positivt att berätta. Vattenfall går 
med vinst och ett par miljarder kan levereras in 
till statskassan. Men det underliggande 
resultatet för 2018 var något sämre än för 2017. 
En anledning var att värmeverksamheten 
drabbats av högre bränslekostnader, en annan 
att den svenska kronan försvagats. Vattenfall 
kommer inte upp till ägarens avkastningskrav på 
8 % på sysselsatt kapital, resultatet 2018 blev 7 
%. Fortsatt effektivisering och en prognos med 
högre elpriser kan förbättra utfallet kommande 
år. 

 

 

 

 



Årsmöte med föreningsstämma den 14 mars 

 

 

Lika många Veteraner som i fjol, drygt 90 
stycken, hade tagit sig till Nordiska Museet för 
att vara med på Årsmötet med 
Föreningsstämman. Först på programmet gjorde 
Bosse Olsson, senior advisor till 
Affärsområdeschefen Annika Wiklund, en 
faktaspäckad och intressant genomgång av 
historia, nuläge och framtid för Vattenfalls 
eldistribution med fokus på Sverige. 
Intendenten Lena Kättström Höök berättade om 
Nordiska Museets utställning Traditioner.. Lena 
berättade bland annat att antalet helgdagar 
under den katolska medeltiden var oerhört 
många, eftersom många helgon skulle 
uppmärksammas på sina dödsdagar. Närmare 
en tredjedel av alla dagar blev så småningom 
helgdagar, något som Gustav Vasa ändrade på 
genom reformationen. 

 

 

Besök på Nationalmuseum den 19 mars 

  

Nationalmuseum är Sveriges konst- och 
designmuseum. Samlingarna omfattar 700 000 
föremål av äldre måleri, skulptur, teckningar och 
grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900. 
Samlingen med konsthantverk och design 
sträcker sig från 1500-talet fram till idag.  
Museibyggnaden i Stockholm har genomgått en 
minst sagt omfattande renovering och öppnade 
igen den 13 oktober 2018 efter mer än 5 års 
arbete till en kostnad på 1,2 miljarder kronor! 
Utställningsytorna har utökats, man kan ta emot 
dubbelt så många besökare och visa nära tre 
gånger så många verk. 

 

Månadsmöte med professor Sören Holmberg den 24 april  

Ett 80-tal Vattenfallveteraner var samlade till 
månadsmötet där professor Sören Holmberg 
från SOM-institutet var dagens gäst. Temat för 
dagens samtal var opinionen kring den svenska 
elproduktionen. När svenska folket får önska 
fritt, helt utan att behöva ta hänsyn till 
kostnader eller till eventuella tekniska 
begränsningar då vill svensken i gemen helst se 
att framtiden byggs på investeringar i sol- vind- 
och vågkraft.  

 



 

Vandring Odenplan - Hagastaden - Karolinska institutet den 26 april 

 

 

Vi samlades fredag förmiddag vid Odenplans 
nya (ja, ganska i alla fall) tunnelbaneingång för 
en promenad genom norra Vasastan till 
Karolinska institutets Aula Medica strax bortom 
gränsen till Solna. 
Wenner-Gren Center besågs, liksom den 
tättbebyggda nya Hagastaden. Till slut landade 
vi i Aula Medica mitt emot nya Karolinska 
sjukhuset, där vi bjöds på en utmärkt guidning 
av stockholmsguiden Elisabeth Daude. 
 

  

Annikas trädgård den 16 maj 

En fantastisk försommardag samlas 29 
veteraner vid busshållplatsen utanför Bromma 
kyrka. Efter flera dagar med kallt och blåsigt 
väder skiner solen från en molnfri himmel och 
det är varmt i luften. Då Veteranerna i juni 2016 
ordnat en guidad visning av Bromma kyrka inkl 
kyrkogården koncentrerades dagens vandring 
på Annikas fina och välskötta trädgård. Kyrkan 
är dessutom för närvarande stängd för 
renovering.  

 

Månadsmöte om RUFS 2050 den 21 maj  

 

Stockholmsregionens framtid var ämnet för 
månadsmötet den 21 maj. Vi fick besök av 
Elisabeth Mårell och Bette Lundh Malmros från 
Region Stockholm, den nya instans som tagit 
över landstingets och en del av länsstyrelsens 

uppgifter. 
 

 

 

Båtresa till Vaxholm och besök på Villa Akleja den 11 juni  
Vaxholm var målet för årets skärgårdsutflykt 
med Veteranerna, närmare bestämt Villa Akleja. 
Här bor den från Antikrundan kände Claes 
Moser med familj sedan några år.  
Vi togs emot av Sanna Evers, fru i huset. Huset 
är byggt 1901 åt konstnären JAG (Johan Axel 
Gustav) Acke och hans hustru Eja. Byggnaden är 
förklarad för byggnadsminne 1981. Sedan 
familjen förvärvat huset så pryder Ackes konst 
väggarna i huset. 
 

 
 
 



 

Surströmming på Tennstopet den 15 augusti 

 
Tio surisälskande veteraner samlades till 
lunch på Tennstopet, en klassiker i 
sammanhanget, och ett av de ytterst få 
näringsställen (2-3 st) som fortfarande 
serverar den fermenterade strömmingen i 
stan. Serveras endast denna dagen och är då 
mycket efterfrågad. Man får boka i stort sett 
ett år innan för att få en bra tid för 
inmundigandet. 

 
 

Vandring Sickla – Nacka strand den 22 augusti 

 

Ett antal veteraner, sammanlagt 22 personer, startade i 
underbart sensommarväder vid Sickla station/hållplats 
(beroende på färdsätt) och vandrade till vackra 
Svindersvik. Det är ett sommarställe, modell större, som 
stått oförändrat från 1700-talets första hälft och framåt 
och alltså aldrig försetts med några moderna 
bekvämligheter. Efter nästan två timmars promenad i 
lagom takt kom vi slutligen fram till Nacka strand, där 
vi tog snedhissen (revansch för missen vid Liljeholmen 
dryga året innan!) upp till det väntande lunchstället. 

 
Resa till Amsterdam 2 - 5 september  

 
På morgonen måndagen den 2 
september samlades 24 Veteraner för 
att flyga till Amsterdam på ett 
fyradagars besök. Efter framkomst 
blev det en rivstart med en båtfärd på 
kanalerna och i hamnen. Solen sken, vi 
hade en egen bra båt och en god och 
närande lunch serverades inklusive öl, 
vin och annat. Karin guidade oss 
genom Amsterdams historia och nutid. 
De dagar som följde innehöll 
stadsvandring, besök på Rijksmuseum, 
van Gogh-museet samt ett mycket 
minnesvärt besök på NUON, som 
genomgick en namnändring till 
Vattenfall. På onsdagen hade vi en 
lyckad avslutningsmiddag på en 
välkänd indonesisk restaurang. Sista 
dagen, torsdag, var vikt för egna 
aktiviteter innan vi mycket nöjda tog 
kvällsflyget till Stockholm.   

 
 

 



 

Museibesök Hamn i Fisksätra och lunch på restaurangen SaltsjöPir den 19 september  

 

29 Vattenfallveteraner och 6 medföljande 
besökte landets första slagfältsmuseum, Hamn. 
Indelade i två visningsgrupper fick vi oss museet 
förevisat. Utgångspunkten för museet är det 
slag vid Stäket (Baggensstäket) som ägde rum 
den 13 augusti år 1719. Slaget har i 
historieböckerna gått till historien som 
karolinernas sista strid med en överlägsen 
svensk seger över de ryska trupperna. Under 
visningen fick vi en levande och mer nyanserad 
bild av hur rysshärjningarna påverkade Sverige 
och skärgårdsbefolkningen.  

 

Månadsmöte med Niclas Damsgaard den 24 september 

Tisdagen den 24 september var det stor 
tillströmning av medlemmar till 
Arenastaden,  82 stycken. Det var nämligen 
dags för Svenska Kraftnät att berätta om alla 
utmaningar som affärsverket står inför. Den 
tillförordnade generaldirektören Lotta 
Medelius Bredhe hade lovat av närvara, men 
fått förhinder. I hennes ställe kom en 
kompetent ersättare, chefsstrategen Niclas 
Damsgaard. 

 

Besök hos Vörtens Vänner den 3 oktober 

 

Den 3 oktober besökte 14 Veteraner Vörtens Vänner. Där fick 
vi under några eftermiddagstimmar en fyllig beskrivning i 
ölbryggandets konst. Vi fick även möjlighet att provsmaka en 
del av de brygder som föreningens medlemmar åstadkommit. 

Våra värdar Magnus Thorstensson och Peter Silverhjärta 
guidade oss genom de olika stegen i ölbryggeri. Vi fick 
inpräntat i oss vikten av att verkligen sköta diskbestyr, att 
orena kärl leder till i princip odrickbart resultat. Ja för att 
övertyga oss fanns det till och med en möjlighet att få sig en 
slurk av ett öl där troligen någon orenhet smugit sig in, inte 
gott! 

 



Docent Fredrik Charpentier Ljungqvists berättar om klimatet och människan under 

12.000 år den 8 oktober 

Historiska klimatvariationer har ofta jämförts 
med dagens ökande globala temperaturer. 
Docent Fredrik Charpentier Ljungqvist berättade 
på Månadsmötet den 8 oktober för 84 
veteraner hur klimatet varierat i olika delar av 
världen under 12.000 år. Klimathistorik och 
klimatvetenskap är ett ungt område för 
vetenskapen. Det exploderade kring år 2000 då 
klimatfrågorna kom mer och mer i fokus. Fredrik 
berättade livfullt om litet mer närliggande 
historia, t ex den Romerska värmeperioden 300 
f Kr – 300 e Kr, den Medeltida värmeperioden 
800 – 1200 e Kr (Nordbornas bosättning på 
Grönland) och den ”Lilla Istiden” som 
kulminerade på 1600-talet (”Tåget över Bält”).  

 

Svamputflykt den 17 oktober 

 

I tryggt sällskap av vår proffsmykolog Mattias 
gav sig 10 veteraner ut i en Flemingsbergsskog i 
höstfärger. Vi hittade den sällsynta 
Goliatmusseronen! Exemplaren, som var något 
"övermogna", växte som de skulle på en 
tallbevuxen hällmark. Väldigt speciell doft, 
tydligen älskad i Japan där svampen betingar ett 
pris på upp till 10 000 kr per kilo! Svampen har 
tidvis exporterats, framför allt från Norrland till 
Japan, där den minskar pga av miljöpåverkan. 

 

Vandring Ropsten - Wahrendorffsgatan och besök i Stora synagogan den 24 oktober 

 
Vi  -25 Veteraner-  startade promenaden i 
Ropsten och tog oss via den långa 
in/utgångstunneln till Hjorthagen. Sedan gick vi 
förbi Värtaverkets nya bioeldade kraftvärmeverk 
in i Tessinparken, den vackra park som tillkom i 
samband med den första Gärdesutbyggnaden. 
Via Fältöversten, Karlaplan och Östermalmstorg 
kom vi till slut fram till dagens besök och 
guidningsmål: Stora synagogan, där fil dr Eva 
Aperia berättade både om byggnaden och 
judiska seder och bruk. 

 

 

 



Matlagning på Cajsa Warg den 12 november 

 

Tretton Veteraner samlades på Cajsa Warg för 
att laga till en tvårättersmiddag, dvs huvudrätt 
och efterrätt, under sakkunnig ledning. Det var 
mycket vi lärde oss, bland annat om konsten att 
bryna smör. Stämningen steg under 
matlagningen eftersom vin och öl kunde intas 
medan vi väntade på det färdiga resultatet. Det 
smakade mycket gott. Synd att inte fler passade 
på att öva sig i matlagning. 

 

Månadsmöte den 29 november: Hasse  & Tage Humoristiska humanister 

 

Ett 75-tal Vattenfallveteraner var samlade till 
månadsmötet där Johanna Broman Åkesson, fil. 
doktor i musikvetenskap på Stockholms 
universitet, föreläste om en epok i svensk 
nöjeshistoria; Hasse & Tage. Hasse och Tage 
hade tillsammans bolaget AB Svenska Ord, där 
de skrev, regisserade, producerade och 
medverkade de i revyer och filmer, från sent 
1950-tal till Tages död 1985. Deras första 
samarbete var Skillingspelet, en serie 
kvartslånga radioprogram, men det var 
Mosebacke Monarki som blev deras första mer 
bestående framgång 

 

 

Julfest den 4 december 

 
Veteranernas traditionella julfest ägde i år rum 
på kvällen den 4 december på Restaurang 
MODIS precis som de senaste åren. Även i år 
deltog många, närmare bestämt 124 
medlemmar. Vid ankomst minglade deltagarna 
bland gamla arbetskamrater, drack glögg och åt 
pepparkakor till musikunderhållning av Claes 
Hedenström och hans musiker i Sustainables. 
Den kalla tallriken avåts och snapsvisor sjöngs 
och den varma buffén länsades. Sustainables 
musik-kryzz var svårt tyckte en del. Årets 
Veteraner korades: Margareta Sjögren Olsson 
hade deltagit i 22 av 26 möjliga aktiviteter, tätt 
följd av Anki Sahlén som varit med 20 gånger. 
Sedan var det dags för hemfärd vid 22-tiden. 

 

 


