
 Vattenfalls Veteraner i Sundsvall

VATTENFALLS VETERANER I SUNDSVALL 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Sundsvall får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2019 vilket också är föreningens 24:e verk-
samhetsår. 

Förtroendevalda 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 26 februari 2019 har bestått av 
följande: 

Göran Öhlund ordförande 
Kjell Magnusson vice ordförande  
Allan Eriksson kassör 
Sixten Öberg sekreterare 
Ingrid Norberg ledamot 
Hans Axberg ledamot 
Jan Dahlin suppleant 
Hans Norberg suppleant 

Revisor har varit Jan Hagblom med Bo Åström som revisorssuppleant. 

Valberedningen har bestått av Rein Ljadas (sammankallande) även ad-
jungerad till styrelsen samt Jan-Erik Ekman. 

Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten, årsmöte samt konstitu-
erande möte. 

Under året har det planerats för tolv aktiviteter varav tio blivit genomförda. 
Totalt har 38% av medlemmarna deltagit på aktiviteterna. Mest lockade 
jullunchen på Södra Berget med 64% deltagande. Medlemsutskick har 
gjorts inför varje aktivitet. 

Medlemsaktiviteter 

• Årsmöte  
Den 26 februari deltog 18 veteraner på årsmötet som också blev årets 
första aktivitet. Mötet inleddes med en tyst minut för medlemmar som 
avlidit under året. Efter avslutade mötesförhandlingar bjöds det på kaffe 
och landgång i Vattenfalls personalmatrum. 

• Målsta trädgård 
Den 27 februari besökte 21 veteraner Målsta trädgård i Matfors, där vi 
fick vi en genomgång av dess verksamhet, från växtens begynnelse till 
färdig blomma, tulpanlökarnas inköp till förvaring i kylrum  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för att sedan tas ut veckovis i drivbänkar till färdiga tulpaner. Som av-
slutning fick deltagarna varsin tulpanbukett.  

• AIAB Energy AB  
Den 27 mars besökte 5 veteraner Aiab energi AB i Fagervik. Inlednings-
vis fick vi en genomgång av företagets historia och organisation av för-
säljningschefen Tomas Svedberg (son till Lill-Strimma). Starten började i 
grundarens bostad i Fagervik och har växt till ett världskänt företag inom 
reservkraft med kunder över hela världen. Företaget är fortfarande eta-
blerat i Fagervik. 

• IKEA  
Christin Andersson, IKEA, hälsade 18 vetgiriga veteraner välkomna till 
varuhuset.  
Vi bjöds in till ett konferensrum, där vi fick fika. Sedan påbörjades infor-
mationen från Christin och en kollega till henne. 
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad, och från början var det ett 
postorderföretag.Det första varuhuset uppfördes 1958 och var beläget i 
Älmhult, Småland. Till Norrland kom företaget 1966, då etablering och 
invigning ägde rum i Sundsvall. 
Idag är IKEA en internationell stiftelse med huvudkontor i Nederländer-
na. Koncernen hade 2018 ca 208 000 anställda, och man omsatte 380 
miljarder kronor. Antal varuhus internationellt var detta år 421 st.  
Det är liten personalomsättning inom IKEA. Företaget finns som oftast 
på 10-bästalistan bland populäraste företag att arbeta på hos studenter-
na. Det finns många karriärvägar och dessutom möjligheter att få jobba 
utomlands. 
Varuhusens sortiment består för närvarande av inredning, möbler, vit-
varor och designvaror. Allt går även att beställa online med korta ledtider. 
IKEA arbetar mycket miljömedvetet idag med klimatsmarta produkter. 
Man har till och med egen elproduktion via drygt 400 vindkraftverk. Målet 
är att vara klimatpositiva år 2030. 
Efter all information var det dags att besöka utställningarna. Vi fick veta, 
att allt byggde på inspiration och idéer. Man hade skapat fler olika miljöer 
inom kök, vardagsrum, badrum, arbetsplats, sovrum och liknande. Vi fick 
en ny upplevelse av miljöerna, som vi faktiskt inte hade tänkt på tidigare 
vid egna besök på varuhuset. 
Ett mycket trevligt studiebesök avslutades med lunch i restaurangen. 

• Boule 
Varje måndag under det gång året har 7 till 10 veteraner träffats för spel i 
Skönsberg boulehall. Det har varit tuffa spel men trevligt, sen paus med 
kaffe o bulle samt många minnen om det vi jobbat med och framför allt 
om gamla arbetskamrater. 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Den 11 juni hade vi årets mästerskap där deltog 13 spelare med lite olika 
resultat. Därefter bjöds det på grillade hamburgare, korv och dessutom 
så hade vi tur med vädret. 

• Veteranträff tillsammans med Umeå veteranerna 
Den 27 augusti åkte 9 veteraner upp till Umeå. Som ett led i utbyte vete-
ranföreningar emellan så genomfördes ett studiebesök vid fisktrappan i 
Norrfors samt vid Stornorrfors kraftverk.  
Efter en tidig avresa och kaffepaus i Docksta anlände vi till Norrfors. Där 
hälsades vi välkomna av Ulla Holmberg och Kent Dahlgren från styrel-
sen samt dryga 60 av Umeå föreningens medlemmar. Efter genomgång 
av dagens program så delades vi upp i 2 grupper. Under tiden som ena 
gänget fick information och visning av Europas modernaste laxtrappa så 
högg övriga in på lunchen som Vattenfall bjöd på. 
Under rundvandringen fick vi info om projektet som Vattenfall påbörjade 
2007 i arbetet med att öka säkerheten i Norrforsdammen, som ligger all-
deles intill kraftverket. Projektet omfattade bl.a även bygget av en ny 
laxtrappa, installation av ett minikraftverk bredvid laxtrappan. 
Fisktrappan blev klar 2010 och är nu en av Europas modernaste och 
konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Vid “Laxhoppet” fick vi 
se lax och havsöring på väg upp till sina lekplatser i Vindelälven och 
Umeälven. 
Stornorrfors producerar mest el av alla Sveriges vattenkraftverk bara 
Harsprånget har har större kapacitet installerad. Kraftverket med sina 
fyra aggregat togs i drift 1958. Här fick vi en rundvandring nere i maskin-
salen.  
Veteranträffen avslutades med kaffe och smörgås. Hela dagen bjöd på 
ett strålande väder med sol och runt 25 grader. 
Återfärden till Sundsvall avslutades med middag på Hotell Höga Kusten 
innan de sista milen hem fortfarande i strålande sol. 

•SCA Östrand 
Den 29 oktober samlades 27 veteraner till lunch på Timrå Gårdsbutik där 
avnjöt vi en god lunch och kaffe med godsaker. Efter lunchen åkte vi till 
Östrand där vi blev mottagna av Peter vår guide för dagen. Nu var det så 
olyckligt att transportbandet, 1 km långt, som förser kokaren med flis 
hade gått sönder vilket medförde att hela fabriken stod stilla och slutpro-
dukten balar med barrsulfatmassa inte kunde ses. 
Peter berättade om Sveriges största industriinvestering i modern tid. Ar-
betet inleddes 2015 och sommaren 2018 var det klart, helt enligt plan. 
Produktionen mer än fördubblades, från 430 000 ton till 900 000 ton. Vil-
ket gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsul-
fatmassa i världen. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats 
med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten.  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Den nya anläggningen är även ledande i fråga om resurshushållning där 
i princip 90% av en stock används och resterande genererar ett energiö-
verskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Nämnas kan att an-
läggningen är självförsörjande på el med en produktion som är större än 
Bergeforsen. 
Efter den två timmar långa promenaden med besök i nästan alla delar av 
fabriken så var vi samtliga belåtna och imponerade av en process som 
är betydligt komplexare än våra kraftstationer. 

• OP Andersson Distillery  
Den 20 november samlades 30 veteraner till lunch på Centrumhusets 
matställe Va Gott i Matfors. Efter lunchen gjordes studiebesök på O P 
Andersson Destilleri i Matfors. Gruppen indelades i två, eftersom endast 
20 besökare tilläts vid varje visning. Första gruppens visning startade 
13:30 och den andra en timme senare. Visningen började med en ge-
nomgång av blendern Stefan Mårtensson, som gick igenom företagets 
historia, hur det började och utvecklingen framåt. Stefan gick igenom hur 
processen går till från start till färdiga drycker. Grundämnena i framställ-
ningen av råspriten och de färdiga dryckernas olika smaker påverkar de 
olika sorterna. Efter färdig framställning transporteras allt till Finland för 
buteljering. Studiebesöket var givande enligt deltagande veteraner. 

• Tonhallen  
Detta år beslutades om att boka upp 25 st platser i Tonhallen den 5/12 
för att se The Refreshments and Baskery framföra sin julversion av de-
ras karaktäristiska musik. Alla 25 platserna såldes ut. 
Vi fick höra massor av sånger av den utökade orkestern, två saxofonis-
ter, som dessutom kompletterats av tre unga tjejer, Baskery, med ett 
stort register och erfarenhet av flera års uppträdanden i USA. Showen 
var trots något hög ljudvolym uppskattad och varade ca två och en halv 
timme med en liten paus mitt i. 

• Jullunch 
Den 11:e december intog 37 st veteraner en jullunch på hotell Södra 
Berget i Sundsvall. Åldrarna varierade från 65 till 91 år. 
Vi fick fönsterbord i den avskilda delen av restaurangen med en fantas-
tisk utsikt över staden. M.a.o gick det lätt att kommunicera i den avspän-
da miljön. Maten smakade mycket bra och var så nära ett fullständigt 
julbord man kan komma. Sammantaget blev det en mycket lyckad träff. 

• Styrelsemöten 
Samtliga styrelsemöten har ägt rum i Vattenfalls lokaler. 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Medlemsantal 
Vattenfalls Veteraner i Sundsvall har under verksamhetsåret 2019 varit 59 
betalande medlemmar en minskning med 4 (63) sedan föregående år. 

Ekonomi 
Medlemsavgiften för verksamhetsåret har varit 150 kr per medlem. 
Årets beräknade resultat visar på ett underskott på 1 082 kronor och med 
en beräknad behållning på 12 776 kronor. 
Underskottet är något lägre än budgeterat då fjolårets överskott inberäk-
nats. 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har lagt ner ett stort arbete på att planera och genomföra med-
lemsaktiviteter. Den har även fortlöpande administrerat föreningens eko-
nomi, medlemsregister samt övrig verksamhet. 
Styrelsen har fortsatt utvecklat föreningens arbete vilket åligger styrelsen 
och en fördelning framför allt gällande aktiviteter görs löpande. 

Samarbete med Vattenfall och övriga Veteranföreningar 
Årets ordförandemöte samt mötet med Vattenfalls representanter, genom-
fört som telefonmöte, hölls i början april enligt beslut från föregående år. 
Främst på agendan var som tidigare Verksamhetsstödet till föreningarna: 
• Föreningarna hade ansökt om drygt 416 150 kr varav Vattenfall beviljade 

endast 252 500 kr, dock en ökning med 13 400 kr jämfört med året innan  
Mötet ansåg att stödet bör höjas till ett min på 200 kr/medlem mot da-
gens cirka 100 kr.  
En jämförelse på hur andra företag bidrar till sina pensionärsföreningar 
visar att VF ligger långt efter bl.a OKG; Swedbank och Scania. Dess-
utom så behöver dessa föreningar varken söka eller redovisa vad man 
gör med pengarna. 

Beslutades att nästa års möte även det blir ett telefonmöte. 

Sundsvall 2020-01-14 

Göran Öhlund Allan Eriksson Sixten Öberg 

Kjell Magnusson Hans Axberg Ingrid Norberg 

Jan Dahlin Hans Norberg
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