
VATTENFALLS VETERANER I STOCKHOLM 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021  
 

Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Stockholm får härmed avge följande 

berättelse över verksamheten år 2021, föreningens 30:e verksamhetsår. 
 

Medlemsaktiviteter i sammandrag 
 

Trots pågående pandemi har vi lyckats att genomföra åtskilliga aktiviteter under året. 
Eftersom det varit svårigheter att arrangera utlandsresor och museibesök så har vi i 
stället satsat mycket på olika typer av vandringar och en 4-dagars resa till Norrbotten. 
Under våren var vi tyvärr också tvungna att ställa in gymnastiken som däremot 
startade igen på hösten. Vi var också tvungna att skjuta upp Liljevalchs Vårsalong till 
augusti. Trots detta har vi genomfört 20 aktiviteter, förutom årsmötet och 
gymnastiken, för våra medlemmar, varav 7 digitala månadsmöten där de två sista 
under år 2021 även var fysiska, s.k. hybridmöten. Den digitala mötestekniken har 
fungerat bra samtidigt som vi efterhand också har förbättrat den. 
 
Våra aktiviteter har samlat drygt 500 medlemmar samt utöver det ytterligare ett 
hundratal medlemmar från andra veteranföreningar i och med att vi till årets samtliga 
månadsmöten bjudit in medlemmarna från samtliga Vattenfalls svenska 
veteranföreningar. 
 

Månadsmöten 

 

Vi har inte behövt ställa in något månadsmöte i och med att vi har arrangerat 
samtliga digitalt, även de två mötena som var fysiska i slutet av året. 
 
Energifrågor har behandlats på tre möten, samhällsfrågor på tre möten samt ett 
månadsmöte som rubriceras som kulturhistoria. 
 

11 januari: Digitalt månadsmöte med Vattenfalls nya koncernchef Anna Borg. Anna 
uppdaterade oss på allt spännande som är på gång inom Vattenfall. Ungefär 200 
medlemmar anslöt sig till mötet, inkluderat medlemmar från andra Veteranföreningar 
i Vattenfall från hela landet.   
 

5 februari: Digitalt månadsmöte om Förbifart Stockholm. Föredragshållare var Anna 
Lihr, Trafikverkets kommunikationsdirektör. Anna höll ett intressant föredrag och 
informerade om Trafikverkets största projekt runt om i landet och med fokus på det 
komplexa projektet Förbifart Stockholm. Drygt 100 personer deltog varav knappt 
hälften från övriga föreningar i landet. 
 

12 april: Digitalt månadsmöte med arkeologen Richard Holmgren. Vad var det 
egentligen som hände natten till den 2 februari 1959 i Uralbergen då nio erfarna 
skidåkare omkom under mystiska omständigheter? Richard berättade om en trolig 
orsak till den tragiska händelsen och händelseförloppet som ledde fram till att 
samtliga i expeditionen dog. Oerhört intressant föredrag med ca 100 intresserade 
åhörare. 
 



5 maj: Digitalt månadsmöte med f.d. Vattenfalls VD Magnus Hall. Magnus 
reflekterade över sin tid på Vattenfall som koncernchef. Han berättade bland annat 
om bakgrunden till stängningarna av Ringhals 1 och 2 samt om avyttringen av 
elnäten i Tyskland. Det märktes tydligt att hans engagemang för Vattenfall och dess 
medarbetare varit och fortfarande är mycket stort och varmt. Ca 100 medlemmar 
närvarade.  
 

22 september: Digitalt och fysiskt månadsmöte om pensionärernas vardag - 
familjejuridik. Det första s.k. hybridmötet, enbart styrelsen var på plats i Solna rent 
fysiskt. Föredragshållare var juristen Sara Graner Tyllman från företaget Verahill, 
specialiserade på familjejuridik. Sara tog speciellt upp behovet av att skriva 
testamente och vikten av att teckna framtidsfullmakt. Ca 50 medlemmar från 
stockholmsföreningen deltog samt ett antal från andra veteranföreningar. 
 

19 oktober: Digitalt och fysiskt månadsmöte om Brexit. Det andra s.k. hybridmötet me 
sedan pandemin startade. Harry Flam, professor emeritus i Internationell Ekonomi 
vid Stockholms universitet, informerade om vad som hänt inom EU, framför allt inom 
Storbritannien, efter Brexit. Ca 60 medlemmar närvarade fysiskt respektive digitalt. 
 

25 november: Årets tredje hybrid-månadsmöte med professor Janne Wallenius, 
Nuclear Engineering KTH. Janne presenterade utvecklingen globalt inom små 
modulära reaktorer, s.k. SMR, samt redogjorde speciellt för sin och Blykallas lösning 
av blykylda SMR. Ca 50 medlemmar var närvarande i salen Vattenfallet i 
Arenastaden och ca 90 medlemmar följde mötet digitalt. 
 

Kultur 

 

Den 17 augusti: Liljevalchs konsthall öppnade först i augusti för guidade visningar 
och då för begränsade grupper med max 8 deltagare i varje. Vi var totalt 12 deltagare 
på denna mer ”höstlika” Vårsalong med guide. Detta årliga arrangemang brukar vara 
ett av våra mest populära inslag men begränsades kraftigt i år på grund av 
pandemin. Årets visning var som vanligt bra och intressant. 
 
26 augusti: Vandring på Drottningholmsmalmen. Årets mest välbesökta kulturevent 
inkl. vandring. Hela 26 veteraner deltog trots regntunga skyar som tidvis sprack upp. 
Föreningens duktiga och sakkunniga Björn Wikström berättade om byggnaderna och 
vilka som bott i de historiska husen. Vandringen avslutades med en gemensam lunch 
på Karamellan. 
 

 

Friskvård, ofta i kombination med kultur-/natur- och/eller energiinslag 
 

Gymnastiken vid Hässelby Strands kyrkans motionslokal hade uppehåll under våren 
2021 på grund av pandemin men kom igång igen under september. Under hösten 
har 17 medlemmar deltagit på de 14 veckovisa träningspassen. 
 

27 april: Vandring med fågelskådning runt Kyrksjön i Bromma. Till vår hjälp hade vi 
anlitat fågelguiden och experten Giggi Sahlstrand. Vi var 17 veteraner som vandrade 
runt Kyrksjön. Där hörde och såg vi många fåglar, bland annat den lilla gärdsmygen 



med dess karaktäristiska läte samt den unika svarthakedoppingen i dess vackra 
fjäderskrud. 
 

18 maj: Vandring från Åkeshov via Åkeshovs Slott och Ängby Slott vidare till Råcksta 
och området med Vattenfalls gamla kontorshus. På vägen passerade vi även Ellevios 
stora nätförstärkningsprojekt mellan Beckombergas och Bredängs transformator-
stationer. Runt Vattenfalls gamla kontorshus har byggts många bostäder och de 
gamla kontorshusen rymmer åtskilliga lägenheter. Råcksta Gård och vår gamla 
restaurang finns kvar men är numera omgjorda till lägenheter resp. förskola. 
Vandringen avslutades med en nostalgisk lunch på Råcksta Krog. Vi var 9 
medlemmar som deltog i vandringen. 
 
14 september: Årets svamputflykt skedde i skönt höstväder vid Järvafältets 
naturreservat intill Bögs Gård. Ciceron var som vanligt mykologen Mattias Andersson 
från Stockholms Svampvänner. Någon kantarell hittades inte men likväl 43 stycken 
olika svampar, både giftiga och ätliga. 
 
7 oktober: Vandring runt Rönningesjön i Täby. Vår medlem Jan Sedvallson 
arrangerade denna vandring kring Rönningesjön, som är ett stort rekreationsområde 
främst för Täbyborna. Nio medlemmar deltog på en cirka 7 km trevlig promenad. 
Efter vandringen bjöds på gemensam lunch i det gamla stationshuset. 
 
28 oktober: Årsta-vandring med Lars Carlberg, veteran, som arrangör. 17 veteraner 
samlades vi Södra Station. Turen gick genom Årstaskogen ner förbi slussen vid 
Skanstull och vidare mot Hammarby Sjöstad. Vi avslutade med en gemensam lunch 
för medlemmarna.  
 
10 november: Bowling i Åkeshovshallen. Endast 5 medlemmar kom till denna trevliga 
aktivitet men vi som deltog hade roligt. Efter spelet gick vi igenom resultaten och 
planerade för kommande bowlingeftermiddagar med förhoppningsvis fler deltagare. 
 
 
Övriga aktiviteter 
 

19 augusti: Surströmmingspremiär på Gubbhyllan. Hela 17 deltagare närvarade på            
denna festliga och årligen återkommande kulinariska upplevelse. Gubbhyllans 
krögare berättade om restaurangens historia innan läckerheterna inmundigades. 
 
29 augusti – 2 september: Norrbottenresa. Eftersom den planerade resan till Wales 
och Vattenfalls vindkraftspark inte gick att genomföra p.g.a. pandemin så erbjöd vi 
medlemmarna en resa till Norrbotten i stället. Vi var totalt 25 resenärer med på resan 
som startade i Luleå med besök på Hybrit. Förutom mycket vacker natur och historik 
besökte vi Porjus kraftverk, både det gamla och nya kraftverket och fick en snabb titt 
även på Ritsems kraftverk för att inte tala om Stora Sjöfallets enorma 
kraftverksdamm. Vi fick fina berättelser från våra resenärer som varit med både 
under bygg- och drifttid. En upplevelserik resa med mycket energi, natur och historik. 
 
23 september: Båtutflykt med M/S Riddarholmen. 46 stycken entusiastiska 
medlemmar samlades vid kajen nedanför slottet denna eftermiddag. Vid fartygets 
avgång sprack himlen upp och solen tittade fram. Vi gled genom Hammarbyslussen 



och färdades vidare mot Drottningholm i solnedgången under intagande av en 
trerätters ångbåtsmeny. Vid Drottningholms Slott började återfärden i skymningen. 
Efter maten underhöll Janne Schaffer med sitt härliga gitarrspel och trivsamt 
mellansnack. 
 
9 december: Julfest på Taste restaurang vid Vattenfall i Arenastaden. Äntligen kunde 
vi genomföra vår traditionella julfest efter fjolårets uppehåll pga. pandemin. 70 
veteraner deltog varav 14 medlemmar som tillkommit under 2020 och 2021. Maten 
var fantastiskt god och riklig. Musikgruppen The Sustainables underhöll oss med sin 
fina julmusik och ett roligt musikquizz. En härlig kväll med skön julstämning. 
 

 
Medlemsantal  
 

Vid 2021 års slut hade föreningen 475 medlemmar. Föreningen har under året fått 24 
nya medlemmar samtidigt som 38 gamla medlemmar fallit ifrån. Troligen har 
pandemin bidragit till att så få nya medlemmar har anslutit sig trots 
värvningskampanjer.  Vår målsättning är alltjämt att vi ska vara 500 medlemmar i 
stockholmsföreningen varje år. 
 

 

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes) 
 

Verksamhetens kostnader har under året uppgått till 402 573 kr (96 326 kr). Årets 
kostnader har täckts av medlemmarnas årsavgifter, avgifterna för deltagande i de 
olika arrangemangen samt verksamhetsstöd från Vattenfall om 89 000 kr. 
Anledningen till den stora differensen i förhållande till 2020 års kostnader beror på att 
vi då var tvungna att ställa in väldigt mycket av våra planerade aktiviteter p.g.a. 
pandemin, vilket vi lyckligtvis sluppit år 2021. 
 

 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsen har lagt ned ett stort arbete på att planera, genomföra och följa upp 

medlemsaktiviteter. Styrelsen har haft månatliga möten i samband med samtliga 
månadsmöten samt även teams- resp. telefonmöten däremellan för att anpassa 
verksamheten efter rådande pandemiläge. Fler utskick än vanligt har gjorts till 
medlemmarna i takt med att vi planerat in och om aktiviteter. Vi har kontinuerligt 
uppdaterat hemsidan och ledamöterna har fortlöpande administrerat föreningens 
ekonomi, medlemsregister och övrig verksamhet. Arbetsprocesser har 
vidareutvecklats, ansvar fördelats och preciserats. Ett stort arbete har lagts ned på 
genomförande och teknisk administration av de digitala mötena samt uppföljning av 
dessa. Styrelsen har därutöver diskuterat föreningens strategi och avser att aktivera 
fler medlemmar i utformningen av verksamheten. 
 
 
Utveckling av samarbetet med Vattenfall AB 
 

Styrelsen har varit engagerad i att åstadkomma en bättre samordning mellan 
veteranföreningarna i landet och att identifiera områden där Vattenfall AB och 



Veteranerna kan stötta varandra. Sålunda har vi under året t.ex. genomfört samtliga 
månadsmöten digitalt där vi även bjudit in andra Vattenfallföreningar att delta. Två 
andra föreningar har vi dessutom hjälpt att genomföra varsitt digitalt möte även riktat 
till de övriga föreningarnas medlemmar. Det utvecklade samarbetet mellan 
veteranföreningarna och Vattenfall AB har bland annat resulterat i att 
veteranföreningarna kunnat bidra med historieskrivning, imagebärande m.m.   
 

 

Information till medlemmarna 
 

Till ca 450 medlemmar, dvs. de som meddelat sina e-postadresser, har utskicken 
gjorts via e-post. Antalet medlemmar med mailadresser ökar successivt. Övriga, ca 
40 medlemmar, har fått brevutskick. Antal utskick är i normalfallet 4 st. per år. I år har 
därutöver skickats ut information och påminnelser i ökad utsträckning till 
medlemmarna i och med att programmet successivt har förändrats och uppdaterats. 
Föreningens hemsida uppdateras alltid snabbt med aktuell information om aktiviteter 
och möten samt med information från t ex styrelsemöten och med referat och bilder 
från genomförda aktiviteter. 
 

På vår Facebook-sida, som skapades 2019 för att engagera medlemmarna att dela 
med sig av relevant information och ännu ett sätt att värva nya medlemmar, påminna 
om kommande aktiviteter samt berätta om genomförda evenemang, är aktiviteten 
inte särskilt hög. Till sidan har i dagsläget 115 medlemmar anslutit sig. 
 

 

Årsmöte 

 

Den 10 mars genomfördes vårt första digitala årsmöte. Speciellt inbjuden var Lotta 
Medelius-Brehde, GD Svenska Kraftnät. Lotta beskrev Svenska Kraftnäts olika roller 
som systemansvarig myndighet, nätägare, elberedskapsmyndighet samt elmarknad 
och säkerhetsskydd. Svenska Kraftnät står inför omfattande förstärkningar och 
utbyggnader av det svenska stamnätet.  
 

 
Förtroendevalda 
 

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 10 mars 2021 är följande: 
 

Gunnar Lundberg, ordförande 

Mats Johansson, vice ordförande, Programgruppen 

Britt-Marie Charfi, sekreterare 

Inger Norberg, ekonomi 
Stefan Olsson, kassör 
Morgan Andersson, Programgruppen 

Nils Andersson, Programgruppen 

Hélène Blomberg, sammankallande Programgruppen 
Claes Hedenström, rekryteringsansvarig, ny styrelsemedlem 

Gun Andersson, hedersledamot (adjungerad) 
 

Adjungerad till styrelsen för hantering av medlemsregistret och för data/IT- 



frågor är Bengt Ejenmark. Ledamöterna har inget arvode för sitt arbete. 
 
Förändring av styrelsemedlemmar gjordes enligt följande: Vid föreningsstämman år 
2021 invaldes Claes Hedenström som ny styrelsemedlem, övriga styrelsemedlemmar 
omvaldes. 
 

Styrelsen har haft stor hjälp av aktiva medlemmar som ansvarat för olika 

insatser. 
 

 
   
 

 
 


