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Några händelser under 20 år 

Den 4 april år 2000 ordnades ett stormöte med ett 40-tal deltagare på 
Bäckbykontoret för bildande av en veteranförening för pensionärer inom 
gamla Vattenfall Mellansverige Västerås.  
Föreningen fick namnet Vattenfalls Veteraner, Västerås.  
I första styrelsen ingick:  
Kjell Bergman ordförande, Monica Olsson kassör, Bo Nilsson sekreterare. 
Övriga ledamöter: Endel Saar, Sven-Olof Dalberg. Suppleanter: Gunilla 
Ögren, Lars Ramberg. 
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Aktiva inom styrelsen åren 2000-2020 

Ordförande 
Kjell Bergman, Martin Stattin, Bengt Forss 
Sekreterare 
Bo Nilsson, Martin Stattin, Ann-Catrin Löfvenhamn 
Kassör 
Monica Olsson, Jan Ihrelius, Ann Strååt 
Ledamöter och ledamöter suppleanter 
Sven-Olof Dahlberg, Endel Saar, Lars Björkman, Bo Nilsson, Ebba Boxma, Jack 
Lewin, Gunilla Jangendal Åberg, Jan-Erik Johansson, Ann Strååt, Tedd-Göran 
Lindström, Gunilla Ögren, Lars Ramberg, Ingvar Eriksson, Bengt Pedro, Birgitta 
Örnstedt, Bengt Forss, Sven Bjureland, Hans Nordlander, Berit Andersson 
Revisorer och revisorer suppleanter 
Bengt Lundberg, John Andersson, Kjell Ågren, Martin Stattin, Seve Isaksson, 
Monica Olsson. 
Valberedning 
Lars-Olov Blomqvist, Nils Rydén, Bengt Svensson, Karl-Åke Flink, Bengt 
Johansson, Olle Lager, Leif Gunstad, Åke Magnusson, Bo Nilsson, Göran Brofeldt 
Bokkommitté 
Martin Stattin, Bo Nilsson, Åke Sjödin 
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År 2000 gjordes en bussresa i september med cirka 50 deltagare till Örebro 
slott och Wadköping.  
Året avslutades den 12 december med julbord på Baren, Björnövägen (45 
deltagare)  
Utöver detta deltog tre lag i korpspel i boule. Boulespel på Vattenfallsbanan 
med efterföljande bastubad.  
Datagrundkurs på Vuxenskolan samt internetgrundkurs på Med-
borgarskolan. 

Några händelser i Sverige 2000 
Svenska kyrkan skiljs från staten. Svenskan Elisabeth Hesselblad 
saligförklaras av påven. Öresundsbron invigs och öppnas för trafik.
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År 2001 hölls årsmöte den 5 april i matsalen på Bäckbykontoret med 45 
deltagare.  
Den 11 september gjordes en resa tili Grythyttan och Filipstad med 56 
deltagare.  
Året avslutades sedvanligt den 11 december med julbord på Baren, 
Bjömövägen (34 deltagare).  
Övriga aktiviteter detta år var en fågelskådarexkursion tili Naturskolan i 
Asköviken där cirka tolv deltog.  
Tre lag deltog i Korpens boulespel. Boulespel på Vattenfallsbanan med 
efterföljande bastubad  
Två stycken deltog i VM i boule i Ringhals.

Några händelser i Sverige 2001 
Sven-Göran ”Svennis” Eriksson blir förbundskapten för det engelska 
fotbollslandslaget. I Sverige väljs Maud Olofsson till partiledare för 
Centerpartiet.
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År 2002 hölls årsmöte den 4 april i matsalen på Bäckbykontoret med 20 
deltagare. Den 13 september bar det väg till Nyköping, Vreta Gård o. 
Skottvångs Gruvor med 50 deltagare.  
Den avslutande julfesten hölls i Rosa Rummet på Björnövägen den 11 
december där Ingemar "Boppen" Karström underhöll 35 deltagare.  
I övrigt gjordes en resa till Kungsbyn med ca tio deltagare. 
Två lag i korpens boulespel samt spel på Vattenfallsbanan med bastubad.  
Träff med styrelserna i de fyra andra veteranföreningarna i Mellansverige 
under våren.  

Några händelser i Sverige 2002 
Det stora förändringsarbetet med den svenska Posten inleds. Postkontoren 
läggs ner. Brev- och pakettjänster utlokaliseras till affärer. Vasaloppets 
segrare blir Daniel Tynell från Falu/Borlänge SK på tiden 3.58.52.
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År 2003 var årsmötet den 10 april på Bäckby med 25 deltagare.  
Den 3 juni gjordes en resa med M/S Svanö på Göta Kanal, Töreboda- 
Karlsborg där cirka 50 deltog.  
En höstresa till Åland gjordes den 2 september med bl a besök på Tjudö 
Vingård med cirka 40 deltagare.  
Detta år var julbordet i Odd Fellow-lokalen den 9 december med 
underhållning av Rune Andersson med kompanjon. 43 deltagare.  
Vi hade en träff i Uppsala med styrelserna för Veteranföreningarna i 
Mellansverige. Två lag deltog i korpens boulespel. Två stycken deltog i VM i 
Uppsala.

Några händelser i Sverige 2003 
Sveriges Anja Pärson vinner sin första världscupseger i storslalom. Den 
svenska adelns privilegier upphör helt. Anna Lindh avlider klockan 5.29 av 
de skador hon fick vid knivöverfallet dagen före. För första gången sedan 
1978 syns en annan julvärd än Arne Weise i SVT.
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År 2004 den 30 mars hölls sedvanligt årsmöte på Bäckbykontoret med 29 
deltagare  
Den 3 juni gjordes resa runt Husbyringen i Dalarna där bla Stjärnsund, 
Långshyttan, Silverhyttan och Kloster besöktes.  
Detta år underhölls vi av Elsa-Doris på det årliga julbordet den16  
december i Odd Fellow lokalen. 42 deltagare.  
Besök i Gamla Ångkraftverket med guidning av Karl-Erik Adolfsson Ett lag 
deltog i korpens boulespel. 

Några händelser i Sverige 2004 
Lena Philipsson vinners svenska Melodifestivalen med låten ”Det gör ont”. 
Ett nytt ROT-avdrag införs i Sverige. En åttaårig pojke och en 56-årig kvinna 
knivmördas i Linköping av en okänd gärningsman.
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År 2005 hade vi för första gången vårt årsmöte den 21 mars på 
Finlandsbåten, vilken detta år var M/S Cinderella. 33 deltagare.  
Den 14 juni gjordes en resa till Eskilstuna ( Rademachersmedjor), 
Harpsund, Malmköping och Sparreholm.  
8 dec julbord i Odd Fellow-lokalen med musikunderhållning.  
Den 25 april deltog tre i veteranmötet i Motala med tre andra föreningar.

Några händelser i Sverige 2005 
En stark storm, orkanen Gudrun, drabbar norra Europa, däribland södra 
Sverige. Minst 18 personer dödas, 300 000 hushåll och 75 miljoner 
kubikmeter skog fälls. Ostindiefararen Götheborg beger sig på sin resa till 
Kina.
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År 2006, även i år, den 29 mars, hölls årsmötet på M/S Cinderella. 25 
deltagare.  
14 juni gjordes en resa till Dalarna med besök i Näs kraftstation, Sundborn 
(Carl Larsson) mm. 36 st deltog i denna resa.  
Höstresan den 6 september gick bl a tili museijärnvägen och Nora Rälsbuss, 
Järle och Pershyttan med besök på gruvmuseet Cirka 40 stycken detog.  
7 december det årliga julbordet på Odd Fellow med underhållning. Ca 50 
deltagare.  
Tre stycken deltog i Trollhättan i ett veteranmöte med fem andra föreningar. 
Under september ordnades ett möte i Västerås med styrelserna för 
veteranerna i Uppsala.  
Start med Pubaftnar 
på hösten som fort-
sa t t var je ha lvår 
utom under som-
maren.

Några händelser i Sverige 2006 
Moderatledaren Fredrik Reinfeldt väljs till Sveriges nye statsminister. 
Sveriges (och även Danmarks) äldsta pappersbruk Klippan, grundat 1637, 
begärs i konkurs. Christer Fugelsang blir den förste svensken i rymden.
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År 2007 den 14 mars var årsmötet på Birka Paradise med 28 deltagare.  
Den 11 juni gjordes en resa tili gamla Linköping via Åsbro. Besök på 
flygmuseet. 37 deltagare.  
Detta år gjordes höstresan den 18 oktober tili Stockholm och besök på 
Naturhistoriska o Cosmonova med 29 deltagare.  
Julbord den 6 december på Odd Fellow med underhållning av Lars-Göran o 
Bengt.  
Övriga aktiviter detta år var den 27 mars studiebesök i Hallstahammars 
Kraftstation. Den 24 april 
studiebesök i Vattenfalls 
Driftcentral i Sollentuna och 
vecka 43 ett studiebesök i 
Västerås Värmekraftverk.  
Vi hade också en friluftsdag 
i Fiskkraken med tio del-
tagare. 

Några händelser i Sverige 2007 
Göran Persson avgår som partiordförande. Ostindiefararen Götheborg 
kommer hem till Göteborg igen. En skattereform i Sverige gör att 
privatpersoner kan ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster 
(RUT).
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År 2008 den 13 mars var årsmötet på Birka Paradise med 27 deltagare.  
10 juni. Resa till Engelsberg och besök på Oljeön och Engelsbergs Bruk. Då 
det endast var 14 deltagare så skedde resan med egna bilar.  
4 september gjordes en resa till Spendrups Bryggeri i Vårby med 25 
deltagare. Julbord den 11 december på Odd Fellow med underhållning. 36 
deltagare. Detta år deltog tre också i en Veteranträff i Stenungsund den 22 
april.  
Den 27 mars gjordes ett studiebesök på ICA-lagret i Hacksta med 9 
deltagare och ytterligare två studiebesök gjordes nämligen i Forsmarks 
Kärnkraftstation den 17 april med tolv deltagare samt den 22 oktober i 
Mälarnäts Driftcentral med sju deltagare. 

Några händelser i Sverige 2008 
Svenska och danska posten meddelar att de tänker slås samman. Den 
franska spritjätten Pernod Richard köper svenska Vin & Sprit för 55 miljarder 
SEK.
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År 2009 den 12 mars hölls årsmötet i fritidsbåtsmuséet på Bjömövägen med 
information om Kokpunkten av Karl-Erik  Adolfsson, där 31 stycken deltog.  
Den 15 juni gjordes en Hjälmarekanalkryssning med M/S Tor från 
Notholmen till Västerås  
Höstresan den 2 september gjordes till Olshammar och Askersund med 
båtresa till Askersund. 27 deltagare.  
Den 10 december var det julbord med underhållning av Henry Ceder i Odd 
Fellow-lokalen. Ca 30 deltagare.  
I övrigt detta år så var två deltagare på Stockholmveteranernas 
sammankomst med anledning av Vattenfalls 100-årsjubileum.  
Den 21 april gjordes ett besök hos Svenska Kraftnät med 18 deltagare. 

Några händelser i Sverige 2009 
I Sverige enas den borgerliga alliansens fyra partiledare om den svenska 
energipolitiken, vilket innebär att förbudet mot nybyggnad av kärnkraft 
upphävs. Sveriges riksdag beslutar att Sverige ska avskaffa den allmänna 
värnplikten.
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År 2010 den 11 mars var årsmötet till havs igen nämligen på M/S Cinderella 
med 27 deltagare.  
Den 20 april var träff med 7 andra Veteranföreningar i Västerås från Melian- 
och Sydsverige med 27 deltagare. Ett extra anslag erhållet från Vattenfall.  
Den 20 maj gjordes en resa till Norrtelje Brenneri o. Pythagoras Museum i 
Norrtälje med 29 deltagare.  
Den 21 augusti samlades ett 50-tal Vattenfallsveteraner med respektive på 
Biskopsängen för att fira 10-årsjubileet av föreningens bildande. 
Sammankomsten skedde i föreningshuset i trevlig och gemytlig atmosfär.  
Ordförande Martin Stattin inledde med att hälsa alla välkomna samt gav en 
återblick på 10 års verksamhet sedan vi fått ett glas bubbel med tilltugg. 
Monica Olsson hade ordnat en tipsrunda runt området med 12 svåra frågor, 
där en av medlemmarna ändå lyckades pricka in 10 rätt och vinna första 
priset.  
Vi samlades därefter inomhus med 
middag bestående av förrätt, 
huvudrätt och efterrätt mm. För den 
fina musikunderhållningen svarade 
Jan Erik Pettersson och Bo Senter, 
som även fick med oss i allsången 
och våra värdar, Gunilla Åberg och 
Monica Olsson, lyckades få oss att 
släppa loss i en sånglek. Martin 
avtackade tre veteraner, som varit med i styrelsen under de 10 åren med 
vackra blomsterbuketter. Ett lotteri hade ordnats och såldes ut.  
Efter kaffet med en god hembakad kaka startade dansen och vid ½ 12-tiden 
lämnade de sista lokalen efter en lyckad jubileumsfest. 

Några händelser i Sverige 2010 
Den svenska biltillverkaren Volvo Personvagnar säljs till kinesiska Geely 
Automobile. Sveriges kronprinsessa Victoria och Daniel Westling gifter sig. 
50-öringen avskaffas som svenskt mynt.



Sida 16

År 2011 hölls årsmöte den 17 april på M/S Cinderella med 28 deltagare. Den 7 
april var det filmvisning på Tunbytorp med 13deltagare.  
Den 10 maj gick en resa till Ågesta Kraftverk med 14 deltagare.  Den 23 maj en 
resa till Avestaverket och Visentparken med 30 deltagare.  
Den 8 september en resa till Arlanda flygplats och Lasse Åbergs Museum i Bålsta 
med 29 deltagare, 
Den 8 december hölls det traditionella julbordet hos Din Vän vid spisen med 38 
deltagare.

Några händelser i Sverige 2011 
Centerpartiets partiledare Maud Olofsson meddelar att hon avgår. SJ AB 
presenterar sina nya SJ 3000-tåg. Dagmar drar in över norra och mellersta 
Sverige och skapar stor förödelse.



Sida 17

År 2012 hölls årsmöte den 22 mars på M/S Cinderella med 30 deltagare. 
Den 1 april visades film från Vattenfalls arkiv med 11 deltagare.  Den 10 
maj ett studiebesök hos Mc Muséet i Surahammar med 15 deltagare. 
Den 29 maj gjordes en vårresa till Gysinge Herrgård och Dragon Gate i 
Älvkarleby med 26 deltagare. 
Den 6 december det traditionella  julbordet hos Din Vän vid Spisen med 46 
deltagare.

Några händelser i Sverige 2012 
Jonas Sjöstedt väljs till ny partiledare för Vänsterpartiet. Det svenska 
kronprinsessparet Victorias och Daniels barn, prinsessan Estelle föds. 
Friends Arena invigs i Stockholm.



Sida 18

År 2013 hölls årsmötet den 14 mars på M/S Cinderella med 27 deltagare. 
Den 1 april gjordes ett besök på Vattenfalls nya kontor i Solna och 
Nationalarenan Friends Arena med 19 deltagare. 
Den 30 maj gick en vårresa till Sahlins strutsfarm i Borlänge samt ett besök 
på Stentryckeriet i Vikmanshyttan med 24 deltagare. 
Ock under oktober gjordes ett besök hos Karbennings Gårdsmejeri och ett  
besök i Ängelsberg med 16 deltagare. 
Den 5 december det traditionella julbordet hos Din Vän vid Spisen med 38 
deltagare. 

Några händelser i Sverige 2013 
Sarah Sjöström, VM-guld på 100 meter fjärilsim i Barcelona. Barack Obama 
besöker Stockholm. Antje Jackelén väljs till Svenska kyrkans första kvinnliga 
ärkebiskop.
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År 2014  den 20 mars hölls årsmötet på M/S Cinderella med 27 deltagare. 
Den 3 juni ett studiebesök på Vikingabyn Gäddeholm med 14 deltagare. 
Och den 21 oktober ett studiebesök på ABB Robotics med 17 deltagare. 
Den 25 oktober ett studiebesök på ABB Lighthouse med 10 deltagare. 
Den 4 december det tradionella julbordet hos Din Vän vid Spisen med 50 
deltagare.

Några händelser i Sverige 2014 
Sture Bergwall (mer känd som Thomas Quick) släpps fri. Extrem värmebölja 
över hela Sverige hela juli månad. En skogsbrand bryter ut i Sala och 
Surahammars kommuner, den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid.
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År 2015 den 14 mars hölls årsmötet på M/S Cinderella med 28 deltagare. 
Den 21 april gjordes  ett studiebesök på kraftvärmeverket och nya 
sopförbränningen med 17 deltagare. Den 26 augusti en guidad tur på 
Anundshög med 12 deltagare. 
Den 13 oktober ett studiebesök  vid utställningen Elden och Skogen i 
Ramnäs med 19 deltagare, 
Den 3 december det traditionella julbordet hos Din Vän vid Spisen med 30 
deltagare.

Några händelser i Sverige 2015 
Kristdemokraternas extrainsatta riksting väljer Ebba Busch Thor till ny 
partiordförande efter Göran Hägglund. Måns Zelmerlöw vinner Eurovision 
Song Contest för Sverige med låten Heroes. Hallandsåsenstunneln invigs.
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År 2016 den 5 april hölls årsmötet på M/S Cinderella med ca 28 
deltagare. Den 26maj ett studiebesök på biografmuseet i Säter samt ett 
studiebesök på mentalvårds muséet i Säter med 13 deltagare.
Den 14 juni gjordes ett studiebesök vid solkraftsparken utanför Västerås . 
Och den 9 oktober ett studiebesök vid Västerås flygmuseum med 15 
deltagare.
Den 9 november ett studiebesök på Västerås Slott med 18 deltagare där 
Minoo Akhtarzand är landshövding.
Den 8 december det traditionella julbordet med 42 deltagare. Detta år på 
Aros Catering.

Några händelser i Sverige 2016 
Den svenske brottslingen Lars-Inge Svartenbrandt omkommer i en 
lägenhetsbrand i Kopparberg. Den svenska birgittinnunnan Elisabeth 
Hesselblad helgonförklaras.
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År 2017 Den 13 februari en grillträff på Ängsö med 15 deltagare. Den 28 
mars hölls årsmötet på  M/S Cinderella med 34 medlemmar. 
Den 21 april ett studiebesök på ombyggda VK1 med 29 deltagare som blivit 
Steam Hotel. 
Den 28 september en resa  till Lars Lerinmuseet i Karlstad med 34 
deltagare. .Lunch på Alsters Herrgård (Gustav Frödings hem). Samarbete 
med Björks Buss. 
Den 7 dec det traditionella julbordet på Tranellska skolan med 42 deltagare.

Några händelser i Sverige 2017 
En kapad lastbil kör in i en folkmassa på Drottninggatan i Stockholm i hög 
hastighet ända tills lastbilen kraschar in i entrén till varuhuset Åhléns City. 
Gamla svenska mynt och sedlar blir ogiltiga. Anna Winberg Batra avgår som 
Moderaternas partiledare.
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År 2018 den 6 februari ett studiebesök på riksdagshuset med 16 deltagare.  
Årsmötet hölls den 20 mars på M/S  Cinderella med 28 deltagare. 
Den 8 maj ett studiebesök på Västerkvarns kraftstation vid Kolbäcksån med 
19 deltagare.Den 13 juni ett studiebesök på nya Steam Hotel fd. VK1 med 
29 deltagare. 
Den 17 oktober ett studiebesök på Miniature Kingdom i Kungsör  med nio 
deltagare och den  17 november  besökte vi Hjalmars Revy i Brevens Bruk 
med tio deltagare. 
Den 6 december det traditionella julbordet med ca 40 deltagare på 
Kopparlunden som ligger i det gamla industriområdet där Svenska 
Metallverken haft sin tillverkning.

Några händelser i Sverige 2018 
Mobilanvändning bakom ratten förbjuds i Sverige. Sveriges statsminister 
Stefan Löfven entledigas efter att han röstats bort av en majoritet i riksdagen. 
Sara Danius avgår som Svenska Akademins ständige sekreterare.
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År 2019 Den 26 februari en grilldag på Ängsö med 11 deltagare. 
Den 13 mars filmträff på Tunby med 15 deltagare. Och den 20 mars hölls 
årsmötet på M/S Cinderella med 28 deltagare. 
Den 16 april ett studiebesök på Vattenverket i Västerås med tolv deltagare. 
Den 28 maj ett studiebesök på  Gäddeholms gård där det finns 600 djur 
varav 300 mjölkkor.  Vi var 18 deltagare. 
Den 9 september en kryssning med  M/S Thor på  Mälaren till Enköping och 
deras vackra parker. Ett samarbete med Bäckby Pro som kom att bli fler 
samarbeten framöver. 
Den 15 september en informationsträff om släktforskning med tio deltagare. 
Den 5 oktober ett studiebesök på nya Comfort Hotel i Västerås med åtta 
deltagare. 
Den 29 oktober en filmträff på Tunby med 14 deltagare. Och den 24 
november en bussresa tillsammans med Bäckby Pro till Oscars och 
musikalen Så som i Himmelen. 
Den 5 december det tradi-
tionella julbordet som i år blev i 
en hyrd lokal med catering med 
35 deltagare.

Några händelser i Sverige 2019 
Nyamko Sabuni utses till ny partiledare för Liberalerna. Klimataktivisten 
Greta Thunberg påbörjar sin seglats över Atlanten för att delta i FN:s 
klimatmöte i New York. Reaktor 2 på Ringhals kärnkraftverk stängs av.
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2020 drabbades vi av Coronan och de mesta av aktiviteterna ställdes in. Nån 
korvgrillning blev det.

Några händelser i Sverige 2020 
Ett utbrott av coronavirus inträffar i Wuhan i Kina och sprids vidare till 
andra delar i världen. Olympiska sommarspelen 2020 skjuts upp ett år på 
grund av den pågående coronaviruspandemin. Stavhopparen Armand 
Duplantis tilldelas 2020 års Bragdguld.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olympiska_sommarspelen_2020
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Övriga aktiviteter 

2011-2020 

Pubträffar en gång i månaden på olika pubar i  stan vilket är uppskattat av 
ca 10-15 medlemmar som träffas ett par timmar. 

Samverkansgruppen har sina träffar. Från början besökte man varandra på 
respektive ort, numera via videokonferens. 
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Vattenfalls Veteraner i Västerås 2017
ISB

N
978-91-639-3611-1

MINNEN FRÅN ÄD2, VK OCH BGK DEL 1

Projektet vår historia som pågått under en 3-års period med  intervjuer 
av kollegor som berättat olika historier från sina arbetsliv. Detta har 
blivit en bok. 
Arbetsgruppen för bokprojektet bestod av  
Martin Stattin, Bo Nilsson och Åke Sjödin 



Sida 28


