
Vattenfalls Veteraner i Stockholm 
 

PROGRAM Hösten 2021 fram till och med mars 2022  

 
Välkommen! 

 

Programmet nedan gäller med förbehåll för att aktiviteterna kan 

genomföras med tanke på den pågående pandemin. Samtliga 

månadsmöten kommer att genomföras antingen digitalt eller 

fysiskt eller både och. Vi räknar även med att 

utomhusaktiviteterna kan genomföras. Alla aktiviteter genomförs i 

enlighet med för tillfället gällande regler. 

 
För aktuell information se hemsidan vf-veteraneristhlm.se/ som 

kontinuerligt uppdateras med senaste information.  

 

Anmälan till aktiviteter  

Anmälan till aktiviteter som kräver anmälan sker enligt följande:  

 Plusgiro 637 70 80-4 som används vid avgiftsbelagda aktiviteter 

  E-post i de fall vi inte tar någon avgift: 

veteranerna.stockholm@vattenfall.com, eller ring till aktuell kontaktperson. 

Återbud måste alltid ske direkt till kontaktpersonen 

 Månadsmötena liksom julfesten är endast för medlemmar. 

Bekräftelse på anmälningar 

I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni 

”fått plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de 

som inte får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som 

maximalt antal deltagare. 

Återbetalning av avgifter 

Vid återbud återbetalar föreningen inbetald avgift i den mån det inte förorsakat 

föreningen någon kostnad. Avgifter under 100 kr återbetalas normalt inte. 

Pandemin fortsätter 

Med tanke på den osäkerhet som för närvarande råder har vi under hösten 2020 

och våren 2021främst fokuserat på digitala månadsmöten och 

utomhusaktiviteter. Vi har tvingats avboka besök på museer etcetera som varit 

http://vf-veteraneristhlm.se/
mailto:veteranerna.stockholm@vattenfall.com


inbokade men vi hoppas nu att vi kan ta igen detta och erbjuda såväl fysiska 

månadsmöten som diverse andra aktiviteter. 

Vidare har vi tvingats skjuta upp resan till Wales, vi planerar den nu till hösten 

2022 Resan till Norrbotten, som ursprungligen var planerad till juni 2021, skjuts 

upp till sensommaren 30/8 - 2/9 2021 då vi hoppas att vi ska kunna genomföra 

denna, se mer nedan. 
  
 

Tisdagen den 17 augusti kl. 9.00, 9.30 och 10.00 
Liljevalchs Vårsalong 
 

Den försenade Vårsalongen planeras öppna 22 maj och pågå t.o.m. 22 augusti. 

P.g.a. smittspridningen begränsas de guidade turerna till max 7 deltagare. Vi 

har bokat in 3 visningar med starttider enligt rubrik på förmiddagen den 17 

augusti. 
 

Vårsalongen är en av Veteranernas stående inslag. Hela 4 093 ansökningar hade 

kommit in till Liljevalchs när tiden gick ut den 15 oktober 2020. Vårsalongsjuryn 

har valt ut 158 konstnärer som får visa 323 verk. Måleri är alltid den 

dominerande tekniken, räknar man in blandteknik med måleri som grund är det 

138 verk. Fotografi håller åter andraplatsen med 31 verk, med skulptur/objekt 

därnäst, 29. 
 

Besöket på Vårsalongen brukar vara en av våra populäraste evenemang med 60-

talet deltagare. Tyvärr verkar vi inte alls kunna vara så många i år. Platserna 

kommer säkerligen att gå åt fort. När du anmäler dig måste du ange vilken tid 

du vill komma. Om den tiden är fulltecknad hoppas vi att du kan ta en annan av 

tiderna om de finns lediga platser där. 
 

Plats: Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60 

Anmälan: Senast 10 augusti genom inbetalning av avgiften till plusgiro 637 70 

80-4.  

Avgift: 200 kr för medlemmar. P.g.a. de få platserna ger vi inte plats för 

medföljande. 

Max deltagarantal: 21, vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer 

med. 

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-323 6800 
 

 

Torsdagen 19 augusti kl. 17.00 
Surströmmingspremiär på Gubbhyllan, Skansen 
 



En begivenhet för entusiasterna, som tyvärr coronan satte stopp för förra året. Vi 

har i dagsläget möjlighet att inmundiga läckerheterna. Vi har nu bokat lokal för 

årets kalas på ett coronasäkert sätt på Gubbhyllan. 
 

Så här beskrev restaurangen festligheten förra året, blir säkerligen densamma 

eller liknande i år: 

Kvällen börjar med en ceremoniell öppning av surströmmingsburkarna med kort 

kåseri över urvalet. Så börjar Surströmmingsskivan med 6 sorters strömming 

(hel), mandelpotatis, variation på bröd, rödlök, nygjort äppelmos, solmogen 

tomatsallad, gräddfil, syrad grädde, variation på finhackad lök och prästost. 

Vi avslutar med efterrätt (äppel-och karamelltart med nyvevad mjölkglass, 

kanderad mandel) och kaffe/te. 
 

Plats: Gubbhyllan Skansen. Vi går in genom Gästingången (längst till vänster). 

Ange att ni ska till Gubbhyllan så behöver vi inte betala entré. 

Avgift: 450 kr för medlemmar, 590 kr för medföljande.  

Anmälan: Senast 10 augusti genom betalning till Plusgiro 637 70 80-4 

Max deltagarantal: 20 personer, vid överteckning meddelas de som inte kommer 

med. 

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel. 070-323 6800                                       

 

Torsdagen den 26 augusti kl. 10.30 

Vandring på Drottningholmmalmen 

 

Malmen, som den oftast bara kallas, fick faktiskt stadsprivilegier av 

Gustav III år 1782. Skälet var att kungen ville att olika 

näringsidkare skulle etablera sig där. Det skulle skapas ett industri- 

och hantverkssamhälle i slottets närhet. Nu blev det inte så mycket av 

med det; merparten av byggnaderna från 1700-talets slut och 

1800-talets första hälft kom att upptas av verksamheter knutna till 

hovet. 

Som helhet uppvisar Malmen en för svenska förhållanden unik 

”småstadsmiljö”, där det ännu in på 1900-talet fanns såväl kaféer som 

restauranger, skola och lanthandel. 

Meningen är att vi ska promenera på Malmen och ta del av både enskilda 

hus och den speciella miljön. Framåt 1900-talets mitt etablerar sig 

flera kända arkitekter där. Mest känd är väl Ralph Erskine, bortgången 

härom året. 

Efter rundvandringen äter vi lunch på närbelägna Karamellan. Fika 

kan, för den som så vill och rustat sig för, intas vid lämpligt 

tillfälle under vandringen. 



 

Plats: Hållplats Drottningholm (buss bl. a 176 och 177) 

Avgift: 30 kr och 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder 

deltagarna på lunch efter vandringen. 

Anmälan: Senast torsdagen den 19 augusti genom att betala in avgiften 

till plusgiro 637 70 80 - 4.  

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer 

med. 

Kontaktperson: Stefan Olsson, tel. 076-277 55 87 eller Björn Wikström, tel. 073-

554 52 08. 

 

Måndag den 30 augusti – torsdag den 2 september  

Resa till Norrbotten 

 
Vi planerar en resa till Norrbotten på sensommaren.  

Observera att resan utgår ifrån Luleå den 30 augusti, var och en väljer hur ni tar 

er till Luleå fram och tillbaka, bokar och betalar själv den anslutningen. I och 

med att flera redan aviserat att åka upp till Luleå olika tider och på olika sätt så 

utgår därför resan ifrån Luleå. Således väljer var och en sin egen uppresa och 

hemresa.  

Resan börjar således i Luleå där vi hämtar upp med buss på flygplatsen ca kl. 

10.00 den 30 augusti, vi kommer även att hämta upp på centralstationen, i Luleå 

för de som kommit med tåg eller övernattat på hotell. Vi kommer att vara åter i 

Luleå ca kl. 18.00 den 2 september. För de som flyger föreslår vi ett flyg från 

Arlanda 30 aug kl. 08.20 upp till Luleå som landar 09.35 och hem från Luleå 2 

sept. kl. 19.30 som landar på Arlanda kl. 20.45. 

Vi räknar med att kunna besöka LKAB och Hybritprojektet, Jokkmokk med 

bl.a. Samemuseet, Porjus kraftstation (både gamla och nya kraftstation), gruvan i 

Gällivare, Stora Sjöfallet mm och uppleva fantastisk natur och härlig norrländsk 

mat. Vi räknar även med en kortare helikoptertur in i fjällvärlden, där vi även 

äter lunch ute i det fria. Vi kommer att ha ett enklare boende, standard bättre 

vandrarhem. 



Under resan kommer vi även att göra kortare promenader. Utrustning som krävs 

är vindtäta och varma kläder samt bra skor eller kängor, klä er som för en 

kortare fjälltur.  

Huruvida Hybrit, Porjus nya kraftstation eller gruvan kan besökas är i dagsläget 

oklart i o m pågående pandemi. Vi hoppas kunna genomföra denna resa enligt 

ovanstående program och lägger in andra upplevelser i programmet om några 

besök inte går att genomföra. 

För besök i Porjus nya kraftstation krävs att vi anger personnummer på 

besökarna, dvs hela numret inkl. de 4 sista siffrorna. 

Anmälan och bokningsavgift: anmälan sker genom att betala in 

bokningsavgiften 1000 kr till Plusgiro 637 70 80-4 senast 30 juni, ange namn 

och fullständigt personnummer på anmälan. Om inkvartering önskas med annan 

veteran så ange detta i bokningen. Obs! att ni bokar såväl uppresa som 

hemresa till och från Luleå själva. Tänk på att Pandemin kan ställa till det när 

ni bokar flygbiljetten. En ombokningsbar biljett kostar 150 kr (pris gäller SAS 

vid bokning i maj) extra i varje riktning. 

Avgift: 7000 kr för medlemmar i dubbelrum och 7500 kr för enkelrum samt 8000 

kr för medföljande, i priset ingår kost och logi (samtliga måltider från lunch 

första dagen till lunch sista dagen), buss, helikopter, museum mm. Resterande 

avgift, dvs 6000 alt 6500 kr för medlemmar och 7000 kr för medföljande erläggs 

senast 10 augusti. Anmäl samtidigt var ni vill bli upphämtade i Luleå, dvs på 

centralstationen eller vid flygplatsen.   

Max deltagarantal:30 personer, vi meddelar de som inte kommer med och 

betalar åter det som är inbetalat. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg helene.blomberg@telia.com; tel. 072-237 

0015 

 

Onsdagar 8 september – 8 december, kl. 10.00 – 

11.00 

Gymnastik 

Gymnastiken har gjort uppehåll sedan mars 2020 men vi räknar med att vi ska 

kunna sätta igång hösten 2021.  

Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal 

Avgift: 200 kr per termin för medlemmar, 300 kr för medföljande till Plusgiro 

637 70 80-4. 

Kontaktperson: Marianne Kling, tel. 070-399 87 44 
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Tisdagen den 14 september kl. 10 
Svamputflykt på Järvafältet 
 

Vi ger oss ut i svampskogen med vår favoritmykolog Mattias Andersson som 

ciceron. Alltid lika givande att upptäcka nya svampbekantingar i nya skogar. I år 

hamnar vi på Järvafältet, närmare bestämt Bögs Gård.  

 

Medtag lunch/fika för förtäring och korg eller papperspåse för svamparna. 

Skogsklädsel anbefalles! 

Utflykten beräknas ta ca 3 timmar. 
 

Tyvärr ligger Bögs Gård en bit från allmänna kommunikationer. Närmast är 

Häggviks station, ung.15 minuters promenad bort. Om du inte har eget 

transportmedel, försök ordna skjuts med någon veterankollega. Hör annars av 

dig till undertecknad så fixar vi transport. 
 

Plats: Bögs Gård, Järvafältet 

Avgift:100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande. 

Anmälan: senast den 7 september genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 

637 70 80-4. 

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer 

med. 

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-3236800 

 

Onsdagen den 22 september kl. 14.30 

Månadsmöte 

  

Pensionärens vardag – familjejuridik 

Vi har noterat ett stort intresse för familjejuridik bland våra medlemmar. Vi har 

därför bjudit in Verahill till detta månadsmöte 



Verahill är experter på familjejuridik och kan hjälpa dig med allt från gåvobrev 

till testamentsförvaring och bodelningsavtal. Verahill finns på flera platser runt 

om i Stockholm, online eller på telefon. 

På dagens föreläsning kommer Verahill bland annat berätta om hur man går 

tillväga för att upprätta ett bra testamente, vad man ska tänka på om man har 

särkullbarn och varför det är viktigt med framtidsfullmakt. 

Självklart får du möjlighet att ställa frågor. 

 

Verahill tar inte betalt för denna föreläsning. I stället har de fått skicka med 

nedanstående erbjudande: 
"I samband med föreläsningen får du som medlem i Vattenfalls Veteraner ett exklusivt 

erbjudande: Få din skräddarsydda framtidsfullmakt på köpet när du anlitar Verahill för 

upprättande av ditt testamente (värde 4 600 kr)! Erbjudandet gäller dig som närvarat vid 

Verahills föreläsning 22/9 och som tar kontakt med oss för tidsbokning senast 24/9. Passa på 

att trygga hela din familjerättsliga situation med Verahill Familjejuridik till ett exceptionellt 

bra pris! Ordinarie pris för testamente respektive framtidsfullmakt är 4 600 kr styck." 
 

Plats:  Vattenfallet, Arenastaden, kaffe serveras från 14.00 

Avgift: Ingen.  

Anmälan: Om digitalt möte mailas inbjudan några dagar innan mötet och de som 

anmäler sig får antingen dagen innan eller samma dag som mötet hålls en länk 

för inloggning.  

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45 

 

Torsdagen den 23 september kl. 18.00  

Båtutflykt med M/S Riddarholmen 

Eftersom vi har vi haft ett sparsamt program sedan mars 2020 vill vi nu förgylla 

tillvaron lite mer för våra veteraner med en härlig hösttur på salta vatten. Vi hyr 

hela båten och lämnar kajen kl. 18.00 och beger oss ut i skärgården på en fyra-

timmars tur med trerättersmiddag. För att ytterligare förgylla det hela har vi 

bokat in kvällens gästartist Janne Schaffer. 

 

Plats: M/S Riddarholmen avgår och ankommer vid kajplats 102 - 103 nedanför 

slottet, nedanför Gustav III staty. 

Avgift: 650 kr för medlemmar och 1300 kr för medföljande. I priset ingår båttur 

på fyra timmar, trerätters middag, fördrink, vin till maten och sist men inte minst 

underhållning med den fantastiska gitarristen Janne Schaffer. 

Anmälan: senast den 6 september genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. 

Ange på anmälan om matallergi förekommer. 

Max deltagarantal: 120, vid överteckning meddelar vi de som inte kan erbjudas 



plats 

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015 

 

Tisdagen den 19 oktober kl. 14.30  

Månadsmöte 

Brexit, Harry Flam, professor internationell ekonomi, 

Stockholms Universitet 

Vad har hänt efter Brexit? Hur har Storbritannien, Sverige och övriga EU 

påverkats av britternas omdiskuterade utträde ur unionen? Professor Harry Flam, 

professor i internationell ekonomi vid Institutet för Internationell ekonomi vid 

Stockholms Universitet ger oss en ekonoms syn på saken 

Plats: Vattenfallet, Arenastaden, kaffe serveras från 14.00 

Avgift: Ingen 

Anmälan: Om digitalt möte mailas inbjudan några dagar innan mötet och de som 

anmäler sig får antingen dagen innan eller samma dag som mötet hålls en länk 

för inloggning.  

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-3236800 

 

Torsdagen den 7 oktober kl. 10.00  

Vandring 

Vi vandrar runt Rönningesjön i Täby. Ett par km från Täby C ligger denna sjö 

med stort rekreationsvärde för Täbyborna. Runt sjön finns en gång- och 

cykelväg (grusad), drygt 7 km. På västra sidan ligger bebyggelsen nära, på den 

östra härskar skog och äng. Där någonstans tar vi vår kaffepaus. 

Plats: Start och mål Viggbyholms station.  

Kommunalt: Tag Roslagsbanan linje 28 (mot Österskär) från Sthlm Ö.  

Bil: Kör till startplatsen för P-info. 

Lunch: Efter vandringen bjuder föreningen deltagande medlemmar på lunch i 

stationscaféet. 

Avgift: Ingen 

Anmälan: Behövs inte, bara kom! 

Kontaktperson: Jan Sedvallson, tel. 076-715 82 94 

 



Torsdagen den 11 november kl. 16.45  

Bowling 

Bowling är något för alla, från proffs till nybörjare. Vi träffas för några 

bowlingrundor i Åkeshovs bowlinghall.  Vi har hyrt 5 banor under en timme 

från 17.00-18.00. Vi träffas en kvart före och byter om till bowlingskor som 

ingår i avgiften. Under tiden som vi spelar tar de som vill ett eller två glas öl. 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 1 november genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 

80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 

 

Torsdagen den 25 november kl. 14.30  

Månadsmöte 

Janne Wallenius, professor Nuclear Engineering, KTH 

 

Kärnkraft, små reaktorer, nästa generations reaktorer talas det alltmer om för att 

uppnå en fossilfri värld. Professor Wallenius är bl.a. känd för sin forskning om 

fjärde generationens reaktorer. Professor Wallenius bildade 2013 tillsammans 

med två andra forskare bolaget Blykalla i syfte att utveckla små kärnkraftverk 

för kommersiell elektrisk produktion. 

 

Små passivt säkra blykylda reaktorer är särskilt lämpliga för automatiserad 

serietillverkning i fabrik. Svenska forskare har utvecklat nya aluminiumlegerade 

stål som möjliggör kommersialisering av denna teknik. I detta föredrag 

beskriver professor Wallenius Blykallas forsknings- och utvecklingsprogram, 

som syftar till att ha en blykyld forskningsreaktor i drift i Oskarshamn 2030. 

  

Plats: Vattenfallet, Kaffe serveras från 14.00. 

Avgift: Ingen 

Anmälan: Om digitalt möte mailas inbjudan några dagar innan mötet och de som 

anmäler sig får antingen dagen innan eller samma dag som mötet hålls en länk 

för inloggning.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 

 



Torsdagen den 9 december kl. 18.00  
Julfest 
 

Den årliga julfesten i Taste, f.d. Modis, i Arenastaden 

Plats: Taste  

Avgift: 300 kr, kostnadsfritt för nya medlemmar år 2020 och 2021. 

Anmälan: senast den 1 december genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4, 

endast för medlemmar 

Max deltagarantal:150 personer. Vid överteckning meddelar vi dem som inte 

kommer med. 

Kontaktperson: Nils Andersson, tel. 070-539 59 87 

 

 

Våren 2022 

Gymnastik 

Gymnastiken fortsätter under våren. För aktuell information hänvisar vi till vår 

hemsida. 

Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal 
 

Avgift: 200 kr per termin för medlemmar, 300 kr för medföljande till Plusgiro 

637 70 80-4. 

Kontaktperson: Marianne Kling, tel. 070-399 87 44 

 

Måndagen den 10 januari kl. 14.30  

Månadsmöte 

Som vanligt startar vi året med ett månadsmöte med Vattenfall VD och vi 

välkomnar Anna Borg som berättar om allt spännande som pågår på Vattenfall. 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl 14.00 

Avgift: Ingen  

Kontaktperson: Gunnar Lundberg, tel. 070-539 66 24 
 

Januari 

Moderna Museet 
Vi får en guidad tur på Moderna museet av aktuell utställning. Vi återkommer 



med datum och klockslag när Moderna Museet öppnar efter nedstängningen 

p.g.a. pandemirestriktionnerna. 

Plats: Moderna Museet  

Avgift: Meddelas senare 

Max antal deltagare: Meddelas senare 

Anmälan: anmälan genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. Vid 

överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Inger Norberg, tel. 0730-276120 

 
 

Februari kl. 14.30 

Månadsmöte 

Brott mot åldringar och hur förebygga, vi återkommer med datum 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl 14.00 

Avgift: Ingen  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 
 
 

Tisdagen den 22 februari kl. 14.00 

K.A. Almgrens sidenväveri på Södermalm 

 
Välkommen på denna guidade tur i sidenväveriet. Sidenväveriet startade redan 

1833 och är det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs 

sidentyger i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. 

Plats: Repslagargatan 15A 

Avgift: 50 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande 

Max antal deltagare: 30 personer  

Anmälan: anmälan genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. Vid 

överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 
 
 

Onsdagen den 10 mars kl. 13.00 

Årsmöte med Föreningsstämma  

SKB’s VD Johan Dasht talar om kärnkraftsavfallets långtidslagring. 



Beroende på plats, vi siktar på något museum, en visning tillkommer av aktuell 

utställning.  

Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i 

februari 2021.  

Plats: meddelas senare 

Avgift: ingen 

Kontaktperson: Nils Andersson, tel. 070-539 59 87 
 


