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Aktuellt till medlemmar i
Vattenfalls Veteraner i Västerås
	   	   	   	   	   	  

Hej	  Va'enfallsveteraner!

Vid	  årsmötet	  i	  mars	  diskuterades	  ambi8onen	  och	  möjligheter	  a'	  göra	  en	  historiebeskrivning	  av	  
Va'enfall	  och	  BGK	  s	  verksamhet	  inom	  ”Västeråsområdet”.
En	  beskrivning	  från	  början	  8ll	  slut	  av	  en	  100	  årig	  verksamhet	  	  blir	  nog	  e'	  för	  omfa'ande	  och	  
övermäk8g	  arbete	  så	  vi	  har	  valt	  bort	  det.	  
Det	  finns	  goda	  exempel	  från	  andra	  Veteranföreningars	  arbete	  med	  historiebeskrivningar.	  Personer	  
har	  skrivit	  ner	  sin	  berä'else	  eller	  intervjuats	  och	  det	  ger	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  det	  var	  på	  den	  gamla	  
goda	  8den	  och	  olika	  verksamhetsområden	  under	  årens	  lopp.
Veteranstyrelsen	  har	  fastnat	  för	  a'	  göra	  på	  e'	  liknande	  sä'	  och	  hoppas	  på	  din	  medverkan	  i	  e'	  
sådant	  intressant	  och	  meningsfullt	  arbete.
Vår	  förhoppning	  är	  a'	  du	  meddelar	  di'	  intresse	  för	  a'	  ingå	  i	  någon/några	  mindre	  
diskussionsgrupper	  för	  a'	  minnas	  hur	  det	  var	  och	  på	  lämpligt	  sä'	  dokumentera	  det.
Du	  kan	  givetvis	  skriva	  ner	  din	  berä'else	  själv	  eller	  låta	  dig	  bli	  intervjuad	  av	  någon.

Exempel	  och	  några	  uppslag	  för	  di'	  korta	  eller	  långa	  bidrag	  8ll	  historiebeskrivning:
• om	  dig	  själv	  och	  din	  8d	  som	  yrkesverksam	  inom	  Va'enfall
• om	  en	  arbetskamrat	  eller	  en	  arbetsgrupp,	  chef	  eller	  underställda
• om	  en	  organisa8on/	  avdelning/arbetsställe	  där	  du	  arbetat
• om	  en	  byggna8on/projekt	  från	  A	  8ll	  B
• om	  en	  eller	  flera	  roliga	  alt.	  tråkiga	  händelser	  och	  episoder	  
• om	  en	  kontakt	  med	  myndigheter,	  markägare	  eller	  abonnent
• om	  en	  driRstörning	  med	  dess	  konsekvens	  och	  upplösning
• om	  en	  vanlig	  dag	  på	  jobbet
• om	  en	  utbildning	  eller	  driRvärnsövning
• om	  a'	  bli	  uppköpt	  och	  anställd	  hos	  Va'enfall
• om	  en	  och	  annan	  skröna
• om	  e'	  problem	  som	  blev	  bä're/sämre	  än	  du	  förväntat	  dig	  	  

Vår	  förhoppning	  är	  a'	  så	  småningom	  sammanställa	  berä'elserna	  i	  någon	  bok/häResform	  och	  på	  
vår	  hemsida.	  Genera8oner	  eRer	  oss	  är	  med	  säkerhet	  intresserade	  av	  a'	  ta	  del	  av	  den	  8d	  när	  
Va'enfall	  rankades	  som	  det	  mest	  a'rak8va	  företaget	  a'	  arbeta	  i.	  
Har	  du	  bilder	  eller	  andra	  dokument	  så	  är	  dom	  givetvis	  intressanta	  i	  de'a	  sammanhang.

Meddela	  di'	  intresse	  för	  deltagande	  eller	  skriv	  ner	  din	  berä'else	  8ll:

Mar8n	  StaUn	  Bernsborgss8gen	  35,	  722	  18	  Västerås	  telefon	  021	  –	  130074	  eller	  
Bo	  Nilsson	  telefon	  021-‐358765	  eller	  Åke	  Sjödin	  telefon	  021-‐188006


