
                       Välkommen till

 Vattenfalls 
        Veteraner
    i Stockholm



Att bli pensionär och lämna yrkeslivet upplevs mycket olika av olika individer. 
För många väntar en stor och efterlängtad frihet, medan andra förlorar en 
viktig del i tillvaron. Hur man än ser på sitt nya liv kommer det att innebära att 
kontakterna med arbetskamraterna och Vattenfall blir färre eller upphör.

Det vill säga, om man inte gör något åt 
saken. Riktigt som förr blir det inte, men du 
kan upprätthålla kontakterna (och skaffa dig 
nya) genom Vattenfalls Veteranföreningar, 
som vill samla alla som pensionerats från 
företaget.

Vattenfalls Veteranförening i Stockholm har 
cirka 500 medlemmar. Vi erbjuder dig en 
samvaro med regelbundna träffar, intres-
santa utfl ykter, resor och andra evenemang.

Vattenfall ser positivt på vår verksamhet, 
stöder oss ekonomiskt och upp muntrar oss 
på olika sätt. Föreningens syfte är att främja 
gott kamratskap bland medlemmarna samt 
stärka och behålla samhörighetskänslan och 
kontakten med Vattenfall. 

Som medlem har du fl era fördelar. Vid våra 
månadsmöten kan du (utan avgift) lyssna till 
någon intressant föredragshållare och 
dricka en kopp kaffe. De resor, utfl ykter och 
besök vi arrangerar är vanligtvis subventio-
nerade av föreningen.

När det är möjligt ordnar också före ningen 
billigare biljetter till teatrar och biografer. 
Som medlem kan du dessutom köpa din el 
från Vattenfall till personalpris. Fördelarna 
är således många och trivselfaktorn hög.

Föreningen är till för sina medlemmar. 
Därför fi nns det alltid möjligheter för dig att 
påverka eller ta initiativ till  nya verksamhe-
ter – kanske själv starta och leda aktiviteter 
i en grupp. Som pensionär får du ju mycket 
tid och energi över! Annars är du alltid väl-
kommen att dela det bord som bjuds.

Medlemskap i föreningen beviljas, efter 
ansökan, varje pensionär som en betydande 
del av sitt yrkesliv arbetat på Vattenfall 
i Stockholms län. Mer information fi nns på 
föreningens hemsida 
www.vf-veteraneristhlm.se

Välkommen till Vattenfalls Veteraner 
i Stockholm!

Styrelsen

Återkommande årliga 
arrangemang
•  två-tre endagsutfl ykter

•  besök på museer, utställningar, teatrar m m

•  regelbundna månadsmöten med föredrag, 
kaffe och umgänge

•  årsmöte med underhållning

•  julfest

samt vissa år någon längre resa inom eller utom landet

Besök vid vindkraftparken på ön Skye på Skottlands västkust

Guidad vandring i Stockholm under temat   
”Folkens vår 1848 – bland rebelliska hantver-
kare och fromma kommunister”

Första månadsmötet i Solna

Här når du oss
Telefon 08-739 50 45  •  E-post veteranerna.stockholm@vattenfall.com  •  Hemsida vf-veteraneristhlm.se


