
Välkommen till Vattenfalls Veteraner 
 

 
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 du än ser på ditt nya liv kommer det att innebära att kontakten med arbetskamraterna, 
yrkesverksamheten och Vattenfall blir färre eller upphör.  
 
 
Det vill säga, om du 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 är pensionärer och som någon gång arbetat inom Vattenfallkoncernen. 
Syftet är att med aktiviteter främja gott kamratskap samt behålla samhörighetskänslan och 
kontakten med Vattenfall.  
 
Vattenfall ser positivt på föreningarnas verksamhet och stödjer oss ekonomiskt och 
uppmuntrar oss på olika sätt. 
 
Vattenfalls Veteranföreningar finns på ett antal orter runt om i Sverige. Du kan gå med i 
någon av dessa föreningar och få del av de arrangemang som föreningen har på din ort. 
Som medlem har du flera fördelar som till exempel gemensamma aktiviteter och 
personalrabatt på el. Några exempel på aktiviteter är regelbundna möten med föredrag i 
intressanta och aktuella ämnen, vandringar och utflykter, museibesök, utställningar, film 
och teater, studieresor, pubkvällar och en årlig julfest. Föreningarna är till för sina 
medlemmar. Därför finns det alltid möjligheter att påverka eller ta initiativ till nya 
arrangemang/aktiviteter. 
 
I och med rådande pandemi så har vi tyvärr varit tvungna att begränsa och förändra våra 
arrangemang i enlighet med gällande restriktioner. Under hösten började vi därför ersätta 
våra fysiska månadsmöten med månatliga digitala möten, som då även erbjuds till 
samtliga veteranföreningar. Dessa har varit både lyckade och välbesökta. Vid det senaste 
mötet i januari 2021 hade vi Vattenfalls nya VD Anna Borg som gäst med över 200 
deltagare från hela Sverige. Vi fortsätter också med utomhusaktiviteter såsom vandringar 
och excursioner. I takt med att pandemirestriktionerna ändras så ändras även våra 
arrangemang. Så håll utkik efter uppdateringar i programmet på våra hemsidor. 
 
Medlemskap i föreningarna beviljas, efter ansökan, varje pensionär som under en del av 
sitt liv arbetat inom Vattenfallkoncernen.  Ansökan gör du enklast via e-post eller genom att 
fylla i uppgifterna på omstående sida och skicka till aktuell förening. Kontaktuppgifter finns 
nedan eller på www.vf-veteraneristhlm.se 
 
Välkommen att kontakta föreningen på din ort! 
 

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


 
 
 
Ansökan om medlemskap 
 
Jag ansöker härmed om medlemskap i följande förening: 
 
Vattenfalls veteraner i ……………………………………………….. 
Var god texta! 
 
Ansökan ska innehålla följande uppgifter om dig: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namn 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adress 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postnummer och ort 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-postadress 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Födelsedatum (ÅÅMMDD) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Underskrift 
 
Vattenfalls Veteraner i Västerås    Vattenfall Västsveriges Veteraner 
E-post: ordf@vf-veteranerivas.se                                     E-post: info@vvvet.se  
Hemsida: www.vf-veteranerivas.se     Hemsida: www.vvvet.se  
 
Vattenfalls Veteraner i Stockholm    Vattenfall Veteraner i Östhammar 
E-post: veteranerna.stockholm@vattenfall.com   E-post: goran.lodin@telia.com  
Hemsida: www.vf-veteraneristhlm.se   Hemsida: www.vf-veteraneriosth.se  
 
Vattenfalls Veteraner Region Öst    Vattenfalls Veteraner i Norr 
E-post: veteranerna.regionost@gmail.com   E-post: veteraner.i.norr@gmail.com  
Hemsida: www.veteranregost.se      Hemsida: www.vvinorr.se 
 
Vattenfalls Veteranförening Älvkarleby   Vattenfalls Veteraner i Umeå 
E-post: vfveteraneriaby@gmail.com    E-post: vfveteranerumea@gmail.com  
 
Vattenfalls Veteraner Stenungsund    Vattenfalls Veteraner i Sundsvall 
E-post: veteranerna.stenungsund@gmail.com    E-post: veteranerna.sundsvall@gmail.com  
 
Vattenfall Ringhalsveteraner    Vattenfall Veteranförening i Uppsalaområdet 
E-post: ringhalsveteranerna@rivet.se    E-post: vfvetua@gmail.com   
Hemsida: www.rivet.se      Hemsida: www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se  
 
Vattenfalls Veteraner i Oskarshamnsregionen  
E-post: vfvet.ohamn@gmail.com  
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