
Vattenfalls Veteraner i Stockholm 
 

PROGRAM fr.o.m. januari t.o.m. september 2022.   

 
Välkommen! 

 

Programmet nedan gäller med förbehåll för att aktiviteterna kan 

genomföras med tanke på pandemin. Samtliga månadsmöten avses att 

genomföras både digitalt och fysiskt. Alla aktiviteter genomförs i enlighet 

med för tillfället gällande pandemi-restriktioner. 
 

Tyvärr så har ju restriktionerna kraftigt ökat under december/januari 

2021/22, vilket inneburit att vi redan har fått ställa in någon enstaka 

aktivitet under våren. Vi hoppas nu att inget stökar till det som förhindrar 

oss att genomföra programmet nedan. Om det tillkommer nya, alternativt 

ändrade, aktiviteter under programmets löptid så får ni extra meddelanden 

om detta.  
 

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

kontinuerligt uppdateras med senaste information eller hör av er till 

aktivitetens kontaktperson.  
 

Väl mött till ett händelserikt år med Vattenfalls Veteraner i Stockholm.  

 

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, 

alternativt ring eller sänd sms 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. 

  

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


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. 

 

Våren 2022 
 

Januari 
 

Onsdagar 19 januari – 27 april, kl. 10.45 – 11.45  

Gymnastik 

Gymnastiken har varit igång under hösten 2021 och fortsätter under våren 2022. 

(Beroende på uppehåll kan gymnastikens sista dag under terminen vara 4 maj) 

Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal 

Avgift: 250 kr per termin för medlemmar, 350 kr för medföljande till Plusgiro 637 70 80-4. 

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

 
 

Februari 
 

Bowling under våren 2022 
1:a onsdagen i varje månad, utom mars (2.a onsdagen), planerar vi  bowling i Åkeshovshallen 

följande datum gäller: 

Onsdagen den 2 februari kl 14.45 

Onsdagen den 9 mars kl 14.45 

Onsdagen den 6 april kl 14.45 

Onsdagen den 4 maj kl 14.45 

Onsdagen den 1 juni kl 14.45 

Vi träffas och umgås under trevliga former med ca 50 minuters bowlingspel. Klot och skor 

finns i hallen och ingår i priset. Bowling är något för alla, från proffs till nybörjare. Vi har 

hyrt några banor under en timme från 15.00-16.00. Vi träffas en kvart före och byter om till 

bowlingskor samt väljer klot. Under tiden som vi spelar tar de som vill ett glas öl/vin. Efter 

bowlingrundorna går vi vidare till någon restaurang i närheten eller som är lätt tillgänglig med 

allmänna kommunikationsmedel där vi äter en gemensam middag som bekostas ur egen 

kassa. 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 1 vecka före varje tillfälle genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 

 
 

  



Torsdagen den 10 februari kl. 10.00  

Liljevalchs Vårsalong 2022 
Vi besöker Liljevalchs Vårsalong som är ett återkommande evenemang och en av 

Veteranernas mest populära programpunkter. Den här gången förhoppningsvis vid rätt tid på 

året. Juryns arbete pågår och kommer säkert att resultera i en blandning av vackra, intressanta 

och lite konstiga verk som vanligt. Vi får i sedvanlig ordning guidning av 

Liljevalchs professionella guider. 

 

Plats: Liljevalchs 

Avgift: 75 kr för medlemmar och 175 kr för medföljande 

Max antal: 60 deltagare totalt i tre grupper om vardera 20 personer. 

Anmälan: Senast den 26 januari genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. Vid 

överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. Ange Vårsalongen på inbetalningen. 

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-3236800 

 

Torsdagen den 17 februari kl. 14.30 

Månadsmöte  

Våld mot äldre – ett aktuellt ämne.  

Britt-Inger Saveman, senior professor, Umeå Universitet, institutionen för omvårdnad. 

Föredraget syftar till att ge en bild av vad våld mot äldre handlar om - allt ifrån vad som 

menas, vilka typer, tecken och signaler som finns och om det sker ute i samhället, i det egna 

hemmet eller på äldreboenden. Dessutom kommer tänkbara åtgärder att diskuteras, från såväl 

ett individuellt, relationsmässigt och organisatoriskt som ur ett samhällsperspektiv. 

Redan 1987 startade Britt-Inger sin forskning kring våld mot äldre. Hennes avhandling kom 

1994. Hon har samarbetat med WHO, med forskare internationellt och nationellt samt med 

Socialstyrelsen. Hon har haft tre doktorander som disputerat i ämnet. Dessutom har hon 

forskat och undervisat i familjecentrerad omvårdnad och i katastrofmedicin. Totalt har hon 

haft 17 doktorander och producerat ca 175 publikationer. 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 14.00 

Avgift: ingen 

Anmälan: en digital inbjudan går ut till samtliga veteraner i god tid före mötet och ni som då 

väljer att i stället närvara digitalt anmäler er via en länk i inbjudan. Då får ni dagen innan eller 

samma dag som mötet hålls en länk för inloggning till mötet.  

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: 25 personer 

Anmälan: Senast 17 febr genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. Vid överteckning 

meddelar vi dem som inte kommer med. Ange Sidenväveriet på inbetalningen. 

Kontaktperson:  Hélène Blomberg tel. 072-237 00.  

 

Mars 
 

Onsdagen den 9 mars kl. 14.45 
Bowling 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 2 mars genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 
 

Tisdagen den 15 mars kl. 14.30 

Månadsmöte med SKB:s VD 
Den 22 december förra året gav Regeringen klartecken för att bygga ut slutförvaret för 

kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. 

Den 27 januari i år tar Regeringen beslut om hur frågan om slutförvar för använt kärnbränsle i 

Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn ska hanteras. 

Johan Dasht,VD för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), informerar om hur dessa beslut 

påverkar kärnkraftsavfallets hantering, på såväl kort som lång sikt. 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 14.00 

Avgift: ingen 

Anmälan: en digital inbjudan går ut till samtliga veteraner i god tid före mötet och ni som då 

väljer att i stället närvara digitalt anmäler er via en länk i inbjudan. Då får ni dagen innan eller 

samma dag som mötet hålls en länk för inloggning till mötet.  

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

 

Onsdagen den 30 mars kl. 10.30 

Vandring och besök på moské 
Vi fortsätter våra ekumeniska vandringar och denna gång startar vi vid station 

(Tvärbanan/Saltsjöbanan) Sickla och går via gamla Danvikstulls dårhus in över Söder. Där 

tittar vi på Lars Johan Hiertas gamla malmgård och på Åsöberget, där Henning och hans 

familj bodde i Fogelströms Stockholmsserie. Via ett antal andra sevärdheter tar vi oss så 

småningom fram till moskén vid Medborgarplatsen, där en guidning väntar. Föreningen 

bjuder deltagarna på lunch efter vandringen. 

  

Plats: Sickla station/hpl 

Avgift: 40 kr för medlemmar och 140 kr för medföljande 

Anmälan: Senast 21 mars genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80 - 4 

Antal deltagare: Max 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Stefan Olsson, tel. 070-538 1514ng till Plusgiro 637 7 



 

April 
 

Tisdagen den 5 april kl. 13.00 

Årsmöte med Föreningsstämma  
 

Klimatpolitiken samt Kina och Geopolitiken 
 

Klimatpolitiska rådets kanslichef Ola Alterå berättar om Klimatpolitiska rådets nya och 

rykande aktuella rapport som kommer att vara klar i mars 2022. 

Ola har dessutom en gedigen energipolitisk bakgrund som VD för Fjärrvärmeföreningen och 

statssekreterare i Näringsdepartementet hos Maud Olofsson. Ola har också arbetat för FN-

organet UNIDO i Kenya och senare som VD för Sustainable Innovation. Han har också varit 

regeringens utredare för cirkulär ekonomi. 

 

Kina och geopolitiken. Kina och Asienkännaren Börje Ljunggren som ägnat hela sitt yrkesliv 

åt Asien, och även doktorerat inom området, ger oss en inblick i det geopolitiska läget vad 

gäller Kina. Börje har bl.a. varit ambassadör i både Vietnam och i Kina, Asienansvarig på 

Sida och UD. Börje är även knuten till Handelshögskolans Kinacenter och 

Harvarduniversitets Asiencenter samt senior medarbetare på Utrikespolitiska institutet och 

rådgivare till Global Utmaning.  

Eventuellt visning av aktuell utställning.  

Efter årsmötet och föreningsstämman bjuder föreningen medlemmarna på kaffe och smörgås i 

restaurang Matmekka. 

Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i mars 2022.  

Plats: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Parkering finns i området. Kollektivt 

tar du buss 69 från T-centralen (utgång Drottningg/Klarabergsg) till Museiparken. Du kan 

också åka till T-banestation Karlaplan eller Spårvagnshållplats Djurgårdsbron och promenera 

till Museet.  

Avgift: ingen 

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

 

Onsdagen den 6 april kl. 14.45 
Bowling 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 30 mars genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 

 

  



Torsdagen 21 april kl. 11.00 

Edvard Anderssons växthus inkl. lunch 
 

Vi får en guidad tur i Edvard Anderssons växthus. Här kan vi hämta inspiration året runt, vi 

strövar i allt från medelshavsmiljöer med dess växter till Sydafrikas resp. Australiens dito.  

Efter detta strövtåg med guide äter vi lunch, ingår i avgiften nedan, på caféet i anslutning till 

växthuset och därefter är det fritt strosande i Bergianska trädgården. 

 

Plats: Bergianska Trädgården. Tag T-banan alt Roslagsbanan till Universitetet, därefter 

skyltad gångväg till Bergianska Trädgården. Edvard Anderssons växthus når du en liten bit in 

i trädgården. Gångtid från station knappt 10 min. P-platser finns det gått om i anslutning till 

Bergianska Trädgården. 

Avgift: 175 kr för medlemmar och 250 kr för medföljande. 

Anmälan: Senast 14 april genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80 - 4 

Antal deltagare: Max 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015 
 

Onsdagen 27 april kl. 13.00 

Lunch och guidning på Spritmuseet 
 

Vi träffas på Museet och startar med lunch. Eftersom de har en ginutställning på museet så 

testar vi en gindrink med svenska basvaror. Efter detta blir det en guidad visning av 

dryckeslandet Sverige inkl. en snaps.  

 

Plats: Djurgårdsstrand 9, mellan Vasamuseet och Gröna Lund vid Wasahamnen. 

Avgift: 400 kr för medlemmar och 500 kr för medföljande, lunch inkl. dryck samt 

provsmakningarna ingår. 

Anmälan: Senast 20 april genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80 - 4 

Antal deltagare: Max 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015till Plusgiro 
 

Maj 
 

Onsdagen den 4 maj kl. 14.45 
Bowling 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 27 april genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 
 

  



Söndagen den 8 maj kl. 10.30 – onsdagen den 11 maj 

ca kl 21.00 

Ölandsresa – fågelskådning, Alvarets växter mm 
 

Vi har turen att ha lyckats anlita fågelexperten Gigi Sahlstrand för en fågel- och växtexcursion 

under fyra dagar på Öland. Vi bor på STF:s nyöppnade vandrarhem på forskningsstationen 

Linné, som ligger mitt på Stora Alvaret.  

 

Vi besöker Ottenby med fågelstationen och fyren Långe Jan på Ölands Södra udde där vi 

också får vara med om ringmärkning av flyttfåglar. 

Vi besöker även Möckelmossen och flera andra fågellokaler tillsammans med vår guide. Vi 

kommer att få en visning av forskningsstationen Linné och vi försöker hitta en botanisk guide. 

Vi kommer att göra lite vandringar i lättare terräng. På Öland finns många gamla fornborgar 

och förhoppningsvis kommer vi att ha tillfälle att besöka någon. Har vi tur så får vi kanhända 

se den unika Arontorpsrosen prunka. 

 

På vandrarhemmet har vi bokat 4 enkelrum och 19 dubbelrum. Om alla utom 2 medlemmar 

kan tänka sig dela rum kan vi totalt vara ca 40 deltagare på resan. Om alla väljer enkelrum blir 

vi enbart 23 deltagare. 

 

Ange om du vill ha ett enkel- eller dubbelrum vid bokning. Vi sätter streck när sovplatserna 

tar slut. Medtag kikare, vandringsskor, stövlar, mössa, vantar och håll koll på 

väderprognoserna inför resan.  

Plats: Buss avgår från Cityterminalen 8 maj kl. 10.30 

Avgift: 5000 kr tillägg 1000 kr för enkelrum. Kostnad för medföljande 6000 kr. I priset ingår 

sänglinne och slutstädning samt guider, inträden och måltider. 

Ingår inte i resans pris: dryck till måltider eller för- och eftermiddagskaffe 

Anmälan: Du bokar resan genom att sätta in 1000 kr på Plusgiro 637 70 80-4 senast den 15 

mars. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Resterande belopp erlägger du senast den 25 april på Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072 237 0015 alt. email helene.blomberg@telia.com. 

 

  



Torsdagen den 12 maj kl. 14.30 

Månadsmöte  

Hur har du det med sömnen? 
De flesta av oss råkar då och då ut för dålig sömn. Det kan bero på en sen kväll, en sjuk 

anhörig eller allmän stress. Problemen blir oftast inte bättre med stigande ålder. 

Till dagens månadsmöte har vi engagerat Torbjörn Åkerstedt som är forskare och 

specialiserad inom sömn. Torbjörn är professor emeritus vid Stockholms universitet och 

Karolinska institutet. 

Torbjörn kommer bl.a. att prata om vad sömnstörningar beror på och hur man undviker dem. 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 14.00 

Avgift: ingen 

Anmälan: en digital inbjudan går ut till samtliga veteraner i god tid före mötet och ni som då 

väljer att i stället närvara digitalt anmäler er via en länk i inbjudan. Då får ni dagen innan eller 

samma dag som mötet hålls en länk för inloggning till mötet.  

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

 

 

Torsdagen den 19 maj kl. 18.30 

Veteranföreningen firar 30 år – Det ska vi fira bland 

koraller och krokodiler! 

Jubileumskalas på Skansen-Akvariet med tre-rätters 

middag inkl. dryck och djurvårdare som visar och 

berättar om djuren.  
 

Välkommen till en spännande kväll bland koraller och krokodiler. Efter mingel och 

information om djuren samt visst umgänge med några av de spännande arter de har på 

Skansen-Akvariet äter vi middag runt Krokodildammen. Vi äter en trerätters med goda 

drycker. Aktiviteten är endast för medlemmar (om du är behov av en ledsagare så kontakta 

kontaktpersonen nedan så försöker vi lösa det). 

Plats: Skansen-Akvariet 

Avgift: 650 kr 

Max antal: 100 

Anmälan: Senast 19 april genom att sätta in avgiften på Plusgiro 637 70 80-4. Vid 

överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072 237 0015 alt. email helene.blomberg@telia.com 

 

  



Juni 

 

Onsdagen den 1 juni kl. 14.45 
Bowling 

Plats: Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov 

Avgift: 60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande 

Anmälan: senast 26 maj genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.  

Kontaktperson: Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15 

 

Torsdagen den 2 juni kl. 09.45 – Vi återkommer med exakt 

klockslag när sommartidtabellen för Vaxholmsbåtarna är klar. 
 

Utflykt till Ytterby Gruva på Resarö med Vaxholmsbåt, 

lunch ingår, kostnaden för båtturen ingår inte i avgiften eftersom SL-kort 

gäller. 
 
Vi träffas för en tur ut i skärgården till Resarö. Medtag förmiddagsfika att intas under 

båtturen. Vid ankomst till Resarö, Ytterby Brygga, promenerar vi ca 200 m till Ytterby gruva, 

numera nedlagd, där vi får dess historia berättad och en visning av gruvan både över och 

under mark.  
 

Kanske började brytningen i Ytterby redan på 1600-talet. Initialt bröts kvarts och fältspat till 

gagn för järn-, glas- och porslinsframställning. I slutet av 1700-talet upptäcker man ett nytt 

okänt mineral, som döps till Ytterit. Ytterligare sju olika grundämnen identifieras, varav fyra 

namnges efter gruvans namn. Totalt identifieras 23 av de 92 stabila grundämnena i periodiska 

systemet i gruvan.  Vill ni veta mer så häng med på denna intressanta skärgårdstur. 
 

Efter besöket i gruvan på 1-1,5 tim tar vi en promenad till Café Paviljongen på Resarö, ca 1,5 

km. Där intar vi en gemensam lunch som ingår i avgiften nedan. Sedan blir det åter en 

promenad till båten som för oss tillbaka till stan. Obs! i o m att SL-kort gäller för båtturen så 

betalar var och en denna, dvs den ingår inte i avgiften. 

 

Plats: Strömkajen, vi återkommer med båt och kajplats när sommartidtabellen är klar 

Preliminär tid: Waxholmsbåt avgår fr Strömkajen kl. 10.00 och anländer till Ytterby Brygga 

kl. 11.30 (enligt sommartidtabell 2021. Tiden kan komma att justeras när sommartidtabellen 

för 2022 presenteras) 

Avgift:200 kr för medlemmar 300 kr för medföljande 

Max antal: 40 

Anmälan: Senast 15 maj genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4. 

Kontaktperson: Claes Hedenström, tel. 070-659 29 58. 

 

  



Mars, april, maj eller juni – tid meddelas senare 

Kvällsmöte ang. vindkraft ekonomi och finansiering, 

till lands och till havs inkl. middag 

Vi planerar ett kvällsmöte med efterföljande middag då vi diskuterar intressanta frågor som 

aktualiserats av våra medlemmar vad gäller tekniska och ekonomiska aspekter på 

vindkraftverk på land respektive på hav. 

Plats: rest. Taste, f.d. Modis, i Arenastaden 

Avgift: 230 kr för medlemmar, 300 kr för medföljande, middag och dryck ingår. 

Max antal deltagare:  

Anmälan: vi återkommer när aktiviteten är färdigplanerad. 

Kontaktperson: Nils Andersson tel. 070-539 59 87 
 

 

Augusti 
 

Torsdagen 18 augusti kl. 17.00 
Surströmmingspremiär på Gubbhyllan, Skansen 
 
Förra årets surströmmingsfest på Gubbhyllan blev mycket uppskattad och vi har ambitionen att 

upprepa succén i år. 

Vi har, i dagsläget, möjlighet att inmundiga läckerheterna på samma coronasäkra plats som i 

fjor. Vi har således bokat lokal för kalaset på Gubbhyllan. 

 

Så här beskrev restaurangen festligheten tidigare år, det 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 11 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 25 augusti kl. 11.00 
Boule – vi återkommer med plats, efter Boulen planerar vi en gemensam 

lunch i närheten. 
Plats: Vi återkommer  

Avgift: Ingen 

Anmälan: Senast 23 augusti via tel, sms eller mail till kontaktpersonen nedan. 

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072 237 0015 alt. email helene.blomberg@telia.com 
 

 

September 
 

Vi planerar en resa till Vattenfalls vindkraftpark i 

Wales – återkommer med mer information. 
 

Torsdagen den 22 september kl. 14.30 

Månadsmöte med Mikael Odenberg 

Reflexioner över vår energiförsörjning och energiframtid med Mikael Odenberg. 

Mikael Odenberg har ett digert CV, bl.a. har han varit riksdagsledamot, försvarsminister, 

generaldirektör för Svenska Kraftnät och ordförande i Karolinska Institutets styrelse. Sedan 

2021 är han styrelseordförande för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB 

förkortat SENS 
 

Plats: Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 14.00 

Avgift: Ingen 

Anmälan: en digital inbjudan går ut till samtliga veteraner i god tid före mötet och ni som då 

väljer att i stället närvara digitalt anmäler er via en länk i inbjudan. Då får ni dagen innan eller 

samma dag som mötet hålls en länk för inloggning till mötet  

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015 

 

Datum meddelas senare 
Svamputflykt med Mattias Andersson 
Vi ger oss ut i svampskogen med vår favoritmykolog Mattias Andersson som ciceron. Alltid 

lika givande att upptäcka nya svampbekantingar i nya skogar. Var vi hamnar i år och när vi ses 

får vi återkomma med, men trevligt vet vi att det blir! 

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

anbefalles! Utflykten beräknas ta ca 3 timmar. 

 

Plats: Vi återkommer 

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

Anmälan: senast den x 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 



 

December-Vi återkommer med resterande program för sept – dec 2022 vid 

månadsskiftet maj/juni 

Torsdagen den 8 december kl. 18.00.  
 

Julfest  
Vi har redan bokat in 2022 års julfest. Julfesten är enbart till för medlemmar men om 

ledsagare behövs så kontakta kontaktpersonen nedan så löser vi det. 

Plats: restaurang Taste, Arenastaden.  

Avgift: 300 kr, kostnadsfritt för nya medlemmar 2022. 

Anmälan: senast 1 december genom inbetalning till plusgiro 637 70 80-4. 

Max deltagarantal: 150 personer. Vid överteckning meddelar vi de som inte kommer med. 

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

 

 

Övrig info 

Om förändringar sker av ovanstående program så sänder vi ut det via mail till er. 

Och om någon anmält sig till aktivitet som inte angett mailadress till oss så 

kontaktar vi den medlemmen. 

 

Program inför hösten planeras, som framgått ovan, att sändas ut månadsskiftet 

maj/juni. 

 

 

Vi ser fram emot att möte er alla på årets aktiviteter. 

 

Väl mött 

 

Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

 
 

P.S. tipsa oss gärna om vad ni önskar för aktiviteter D.S.  


