
Verksamhetsberättelse 2019 för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Till årets årsmöte hade föreningen bjudit in dagens föredragshållare 
Johan Siilakka Vattenfall Värme Uppsala för att berätta om företagets 
investeringar i Uppsala. Men först höll årsmötesförhandlingarna med 
Bengt Kvist som sedvanlig mötesordförande.  
 
Johan informerade om Vattenfalls pågående investeringarna i ett nytt 
produktionssystem till en kostnad av tre miljarder kronor, varav cirka 500 miljoner ska investeras i 
distributionssystemet. Vattenfalls mål är att klara att leverera fjärrvärme, ånga och kyla på ett 

konkurrenskraftigt sätt till sina kunder. Investeringarna bygger också på 
samarbete med Uppsala kommun som har höga klimatmål. Fram till 
2020 planerar Vattenfall att halvera utsläpp av koldioxid och sedan 
fortsätter man tillsammans med kommunen mot målet att var 

koldioxidneutrala 2030. 
Johans föredrag var mycket intressant och uppskattades av deltagarna. 48 veteraner var 
närvarande på årsmötet samt två personer från fjärrvärme i Uppsala. Mötet avslutades med att 
deltagarna bjöds på mat o kaffe på restaurang Heat   

Mötet avslutas med ca 1 timmes guidad visning i 
Värmeverkets anläggningar. Siv Victor guidade 
gruppen på ett utmärkt sätt. 
 
 
 

 

Anslag 2019  

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret är oförändrat 12 000 kr alltså lika som för år 2018.  

Medlemsantal den 31 december 2019 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 10 st. Nytillkomna medlemmar är 11 st. 
Medlemsantalet ökade således till 150 personer. 

Styrelsemöten 2019 

Under året har totalt 6 styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2019 

Ordförande  Arne Larsson 
Vice ordförande Dordie Löfberg 
Sekreterare  Elsa Sjödén 
Kassör  Gunnar Årvik 
Ledamot  Bo Wallin 
Ledamot  Agneta Lundin 
 
Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså nu drivit föreningen i nitton år. 

Resor och studiebesök 

Vårresa den 28 maj 
Avresa med buss från Uppsala mot Gävle med stopp vid Dragon 
Gate, Älvkarleby där vi tog en fikapaus på dess café som 
numera drivs av ägarna till ”Sara cafét” från Strömsberg.  
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Därefter gick färden till Mackmyra whiskyby och dess destilleri i Gävle. Här fick vi en guidad 
visning av det nyöppnade destilleriet med rökanläggning, whiskylager och dess whiskyrestaurang 
Mackmyra Bar & Bistro. Efter visningen åt vi lunch på Mackmyras restaurang som serverade 

whisky-inspirerad mat. Här gavs 
möjlighet till prov-smakning av de 
olika whisky-sorterna för de som 
önskade, dock på egen 
bekostnad. 

 
Vi fortsatte sedan med bussen till gamla fängelset i 
Gävle som numera är ombyggt till museum. 
När vi kom dit fick vi se två utställningar i två olika 
byggnader, Slottshäktet och Cellfängelset. I 
cellfängelset fick vi möjlighet att gå in i olika celler 
för att se hur det såg ut under olika tidsperioder. 

Visningarna skedde där till stor del med 
bärbar utrustning som vare deltagare fick bära 
med sig. Fördelen var att alla kunde höra vad 
som sades och man kunde gå i sitt eget 
tempo. 44 veteraner var med på resan 
 

 
Höstresan den 3 september 
Avresa med buss från Uppsala mot Roslagen, och det första stoppet blev vid Holmens Bruk i 
Hallstavik. 

Här bjöds deltagarna på kaffe med fralla. Efter detta fick vi en grundlig 
information om Holmens Bruk AB´s verksamhet i Sverige. Holmens 
skördar virke på Holmens egen mark men köper även från privata 
skogsägare och andra svenska skogsföretag. Nära 15 000 privata 
skogsägare har valt Holmens som samarbetspartner i sitt skogsbruk. I 

Holmens egen industri förädlas virket till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara 
förpackningar, magasin och böcker. 

Produktionen sker vid Holmens 
pappersbruk Hallstavik, kartongbruket i 
Iggesund samt vid sågverken i Iggesund 
och Linghem. Holmen producerar och 
köper också biobränsle som säljs till 
svenska värmeverk. samt även vad som tillverkas i deras-

anläggning i Hallstavik. Holmen är en av Sveriges största skogsägare som producerar kartong, 
papper, trävaror och förnybar energi från vatten och vind. Framtiden växer i skogen. 
 
Efter en grundlig guidad visning av pappersbruket samlades vi 
återigen för en information om den relativt nybyggda vindkrafts-
parken som uppförts i Gråska området. Presentationen stod 
Rickard Nilsson för, ansvarig för parken. Den består av 12 st nya 
vindkraftverk. De nya verken har numera låga driftkostnader och 
är därigenom mera effektiva. Detta skapade därigenom också 
förutsättningarna för en fungerande expansion av vindkraft på Holmens markområden 
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Resan fortsatte därefter till Grisslehamn och till det nyligen ombyggda spahotellet Havsbaden där  

lunch serverades. Efter den välsmakande lunchen fick deltagarna möjlighet till guidad visning av 
det helt ombyggda spahotellet med dess faciliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter lunchen gick färden vidare till Roslagens 
Sjöfartsmuseum, beläget straxt utanför Älmsta. Där 
möttes vi av muséets guide som tog oss med på en 
historisk resa där han berättade om hur befolkningen i Roslagens levde, fiskerinäringen och 
framför allt dess intressanta och gripande sjöfartshistoria. Därefter följde en visning av museet, 
som är ett av Sveriges största sjöfartsmuseum, med massor av historiskt intressanta saker. Ett 
mycket sevärt museum med mängder av föremål som kan berätta hur befolkningen levde förr i 
tiden. Även en mängd föremål maskiner, båtmotorer, redskap, båtar mm. från 30-70 talet fanns att 
beskåda. 29 veteraner var med på resan 
 

 
 

Julbordskryssning 
 
Den 27november planerade 
klubben att åka på 
julbordskryssning med Viking 
Lines MS. Rosella. God mat, 
trevlig avkoppling med nöje 

och dans i gott sällskap var alla 54 som anmält sig till resan inställda på. 
Men strejken i Finland satte stopp för resan till stora besvikelse för alla som anmält sig. 
 

Övrig verksamhet 

Shuffleboard 
Från Vattenfalls veteraner deltar 2 lag som aktivt spelar i Uppsala Shuffleboard förening som totalt 
består av 18 lag och spelar i IFU-hallen. 
På årets klubbmästerskap för damer tog Dordie hem tredjeplatsen 
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Övre bild lag 2  
Lennart Andersson, Curt Nilsson, 
Christer Örman och Stehn-Gunnar 
Bjälkås. 
 
Nedre bild lag 1  
Rune Walle´n, Dordie Löfberg, Bo 
Engström och Peter Johansson.   

 
 

 
Golf 
Ett antal medlemmar deltar aktivt i golfspel men tyvärr blev årets traditionella golftävling även i år 
inställd på grund av för dåligt deltagande. 
 
Museal verksamhet  
Denna verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant 
material har under året legat nere på grund av sjukdom. 
 
Månadslunch. 
Från och med hösten 2019 träffas de  
veteraner som har möjlighet på O´Learys 
restaurang i Gränbystaden första onsdagen 
i månaden och äter en gemensam lunch. 
 

Styrelsearbete 
Styrelsen har även under 2019 lagt ned mycket tid på att anordna och arrangera resor och 
sammankomster samt att värva nya medlemmar till klubben. 
Vi har tyvärr ej heller detta år fått något uppdrag av Vattenfall betr. ”stöd relaterat till nyttan för 
Vattenfall” för att kunna påverka vårt verksamhetsanslag. 
 
Hemsida 
Vår hemsida ha under året omarbetats och fått en helt ny layout. 
Vår nya webmaster Jim Johansson har lagt ner mycket arbete och 
tid på detta med ett fantastiskt resultat. Där kan man se bilder från 
våra arrangemang, medlemsregister, stadgar, vilka som ingår i 
styrelsen och länkar till andra Vattenfallsföreningar mm. 
 ( www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se )  
 
 
Uppsala 2019-12-30 
Styrelsen 

http://www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se/

