
 

 

Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

 

PROGRAM FÖR HÖSTEN – VINTERN  2018/19 

 
Välkommen med! 

Anmälan till aktiviteter  

Från och med april 2018 har vi släckt ned telefonen med röstbrevlåda. Detta innebär 

att det numera finns följande sätt att anmäla sig till aktiviteter som kräver detta:  

1. Plusgiro 637 70 80-4 som används då det är aktiviteter som kräver avgift 

2.  E-post i de fall vi inte tar någon avgift: veteranerna.stockholm@vattenfall.com, 

eller till aktivitetsansvarig. 

Bekräftelse på anmälningar 

I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni ”fått 

plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de som inte 

får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som maximalt antal 

deltagare. 

 

Månadsmötena liksom julfesten är endast för medlemmar. 
 

Tisdagen den 28 augusti kl. 10.30 

Vandring Älvsjö – Johanneshov 
 

Vi samlas i biljetthallen, Älvsjö pendeltågsstation. Sedan går vi förbi vackra Älvsjö 

gård och mässan till Örby, där f ö både Moa Martinson och Ruben Nilson bott. Via 

Örby slott tar vi oss sedan till den gamla Göta landsväg, den väg som ledde söderut 

från Stockholm innan ut/infarten flyttades till Liljeholmen – Hornstull på 1670-talet. 

Följandes Göta landsväg över Årstafältet - som snart ska bebyggas, enligt planerna - 

kommer vi så småningom till gamla Årsta centrum. Det brukar anses som det första 

moderna ”förortscentrumet”, som ju knappt ett decennium senare fick en betydligt 

större efterföljare i Vällingby. Promenaden avslutas sedan i Johanneshov. Uppehåll 

för medhavd fika på lämpligt ställe. 

 

Plats: Ut/ingångshallen, Älvsjö pendeltågsstation.  

 

Avgift: Gratis för medlemmar och 130 kr för medföljande (inkl. lunch). Föreningen 

bjuder deltagarna på lunch efter vandringen. 

 

Anmälan: Senast tisdag den 21 augusti. Medföljande betalar in avgiften till Plusgiro 

637 70 80-4. Medlemmar anmäler sig i första hand med epost till 
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veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller till kontaktpersonen nedan. Ange om du 

inte vill vara med på lunchen. 

 

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med. 

 

Kontaktperson: Björn Wikström, telefon 073-554 5208. 

 

Tisdagen den 4 september kl. 07.45 

Dagsresa till Forsmark/Östhammar 
 

Den här dagen blir en bra kombination av teknik och kultur. Efter bussresan träffar vi 

dagens värdar Claes Inge Andersson, informationschef i Forsmark och Alf Lindfors, 

tidigare bland annat VD i Forsmark, som tillsammans kommer att visa oss runt och 

berättar om Forsmark under dagen. Vi inleder besöket med en presentation av 

verksamheten i deras info-center samtidigt som vi fikar.  

Vi äter sedan en god lunch på Forsmarks Wärdshus och tar därefter en promenad runt 

det vackra bruket. ( http://www.forsmarkswardshus.se/ ) Promenaden avslutas vid 

Herrgården där vi får en guidad visning.   

Eftermiddagens program och visning anpassas till vädret och till pågående arbeten 

och underhåll i och runt anläggningen. Vi kommer att få ett brett program som utöver 

visning innefattar diskussioner om Forsmark och kärnkraftens strategiska betydelse 

för svensk elförsörjning. 

Vi beräknar att vara åter på Brommaplan ca klockan 18.00. Programmets tyngdpunkt 

komma att anpassas till vilket väder det är den dagen vi är där. 

Plats: Samling utanför Long Stay Hotell (gamla Scandic) Brommaplan kl. 07.45. 

Avgift: 315 kr för medlemmar, 515 kr för medföljande. Lunch och fika ingår i priset. 

Anmälan: Senast tisdagen den 21 augusti genom betalning av avgiften till Plusgiro 

637 70 80-4.  

Max deltagarantal: 50. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Bosse Andersson, telefon 070-941 3889 

Onsdagar 12 september – 12 december kl. 11-12 

Gymnastik  

Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal 

Avgift: 200 kr per termin för medlemmar och 300 kr för medföljande. Avgiften betalas 

till Plusgiro 637 70 80-4. 

Kontaktperson: Marianne Kling, tel. 08-36 1076, mobil 070-399 87 44 
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Onsdagen den 19 september kl. 10.30 
 

Vandring Hässelby- Blackeberg 
 

Vi samlas vid in/utgångshallen Hässelby Strands T-banestation. Sedan går vi den fina 

strandpromenaden via Kanaanbadet fram till Kvarnvikens kvarn, där vi blir guidade 

1/2 - 1 timme (beroende på intresse och frågvishet). Efter guidningen fortsätter vi 

strandpromenaden förbi Blackeberg fram till Ljunglöfska slottet, där vi också får en 

guidning, som avslutas med lunch. Medtagen fika kan förslagsvis intas vid Kanaan. 

 

Plats: In/utgångshallen, Hässelby Strands T-banestation. 

 

Avgift: 55 kr för medlemmar och 160 kr för medföljande. Lunch och guidning ingår i 

priset.  

 

Anmälan: Senast onsdag12 september. Avgiften betalas in till Plusgiro 637 70 80-4. 

Ange om du inte vill vara med på lunchen. 

 

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.  

 

Kontaktperson: Björn Wikström 073-554 52 08. 

 
 

Tisdagen den 25 september kl. 14.30 Månadsmöte 

 
Hållbart samhälle- ett måste om jorden ska överleva 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det kan sammanfatta vad det handlar om 

när vi pratar om det hållbara samhället och vad vi kan och måste göra för vår planets 

skull så att våra barnbarn går en god framtid till mötes. 

Lasse Ejeklint, mångårig Vattenfallmedarbetare inom området effektiv 

energianvändning och nu Klimatcoach på Vattenfall, inleder med tankar kring ett 

klimatsmart leverne. Han ger oss en grund för ett samtal kring vad vi kan göra som 

privatpersoner på hållbarhetsområdet samtidigt som han ger en aktuell bild av 

Vattenfalls hållbarhetsresa in i framtiden.  

Hållbarhet handlar mycket om vårt sätt att använda energi men även om frågan om 

ifall elproduktion ska vara en del i människors egen vardag. På det området är solel 

ett aktuellt ämne där samhället ger ekonomiskt stöd och där Vattenfall erbjuder 

lösningar för kunderna. Solel blir därför ett av ämnena som kommer att tas upp under 

Lasses föredrag. 

Med inledningen som grund har vi därefter en fri diskussion om hur vi utifrån 

hållbarhetsambitioner ser på hot och möjligheter, privatpersoners ansvar och hur vi 

tänker kring Vattenfalls väg in i framtiden.  



 

 

 

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna 

Avgift: Ingen. Kaffe serveras från 14.00. 

Anmälan: Ingen 

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 3889 

 

Onsdagen den 3 oktober kl. 11.00 
 

Svamputflykt i Flemingsbergsskogen 
 

Nu är dags att uppleva svampskogen igen under ledning av Mattias Andersson från 

Stockholms Svampvänner. Den här gången blir det i Flemingsbergsskogens 

naturreservat. Det är ett urskogsområde inte långt från stan. Har vi tur kan vi hitta 

Goliatmusseron - en mytomspunnen delikatess, hett eftertraktad i Japan. Enligt 

uppgift kan fräscha exemplar kosta uppemot 10 000 kr/kg.   

Större chans är det nog att hitta t.ex. kantareller, vanliga och/eller höstvarianten. Inte 

illa de heller! 

Medtag lunch för förtäring i det gröna och papperspåse (eller korg) för hemtransport 

av upphittade delikatesser. Skogsklädsel anbefalles naturligen! Utflykten beräknas ta 

3 timmar. 

 

Plats: Samling vid Visättra Sportcenter.  Kommunalt tar man sig till sportcentrumet 

m.h.a pendeltåg till Huddinge, buss 704 mot Visättra och en kort promenad till 

mötesplatsen. Om man tar bil torde det finnas parkeringsmöjligheter vid 

sportcentrumet. Kontakt Visättra sportcenter, Kvarnängsvägen 12, 141 49 Visättra 

Avgift:100 kr för medlemmar och150 kr för medföljande.  
 

Anmälan: Senast den 24 september genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 

70 80-4. 
 

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 
 

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel. 070-323 6800 
 

Tisdagen den 9 oktober kl. 14.30. Månadsmöte 
Möte med Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh 

 
Ulla Sandborgh, senast ansvarig för marknad och systemutveckling inom Svenska 

Kraftnät (SvK), och med tidigare ledande roller inom telekom- bygg-. finans- och 

energibranschen, kommer till dagens månadsmöte. SvK har idag över 600 

medarbetare och investerar 3 - 4 miljarder kr/år.  



 

 

Hur klaras effektproblemet i framtiden, hur kommer det att gå med anslutning av 

vindkraft och vad händer med Sydlänken. Detta kommer Ulla att berätta om 

tillsammans med andra aktuella utmaningar som SvK står inför. 

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna. 

Avgift: Ingen. Kaffe serveras från 14.00. 

Anmälan: Ingen 

Kontaktperson: Håkan Nyberg, tel. 070-5397852        

 

Tisdagen den 6 november kl. 14.30. Månadsmöte 

Xi och den kinesiska drömmen om Kinas pånyttfödelse 

Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan Mao och Deng, vill återupprätta landets 

storhet genom att förverkliga ”den kinesiska drömmen om Kinas pånyttfödelse”.  

President Trump vill samtidigt sätta ”Amerika först” och tar avstånd från den liberala 

världsordningen som USA skapat. Världen är sig inte lik. 

Kina har på många sätt förändrats mer än något annat land men förblir samtidigt en 

”partistat”, med en armé som lyder direkt under partiet. Repressionen tilltar och 

civilsamhället kringskärs alltmer. 

Att förstå Kina är viktigare än någonsin 

Till detta månadsmöte har vi lyckats engagera Sveriges f.d. ambassadör i Kina och 

Vietnam Börje Ljunggren. Börje är Sveriges mest erfarne Asienkännare, fångar hela 

detta drama med perspektiv som fördjupar vår kunskap om både Kina och vår tid. 

Han förenar erfarenheterna som ambassadör och Asienchef på UD och Sida med sitt 

engagemang som forskare, skribent och debattör, knuten till Harvards Asiencenter 

och Utrikespolitiska institutet. 

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna 

Avgift: Ingen. Kaffe serveras från 14.00. 

Anmälan: Ingen 

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 5545 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onsdagen den 14 november kl. 18.00 

New Orleans i toner - Jazz i Musik Valvet Baggen i Gamla 

stan 

Vi upprepar nu succén från våren 2016 då vår egen jazzvirtuos Per-Olof Karlström 

spelade jazz och berättade om jazz under fem årtionden. Nu kommer P-O att utöka 

programmet något tidsmässigt och spela klassisk jazz med melodier tillägnade gator 

och platser i New Orleans, jazzens födelsestad. Så utöver musiken får vi också en 

smula information om stan. Programmet vänder sig i första hand till alla oss som 

gillar klassisk jazz men även icke jazznördar kommer att få uppleva en trevlig 

musikkväll. 

Musikvalvet Baggens äldsta murar härrör från 1340-talet som delar av annexet till 

Svartbrödrarklostret. Flera krogar avlöste varandra med bl.a. krogen "Hwita Björn" 

under 1700-talets början. 1961 öppnades källarklubben Bobadilla, som säkert 

många av er besökt. Såväl The Beatles som Bob Dylan har besökt lokalen och ni 

kanske minns hur man då skanderade: "Hela stan står stilla - folket är på Bobadilla!". 

Lokalen är en gammal härlig och mysig källarlokal perfekt för jazz. Observera dock 

att lokalen inte är handikappanpassad. 

Plats: Svartmangatan 27 i Gamla stan. Tunnelbana Gamla stan. Därefter promenad 

375 meter. 

 

Avgift: 310 kr för medlemmar och 415 kr för medföljande. Förutom entré ingår två 

glas vin/öl eller alkoholfritt samt en krämig jordärtskockssoppa med parmachips, 

bröd och ost. Ytterligare dryck kan köpas av var och en. 

 

Max deltagarantal: 35  

Anmälan: Senast måndagen den 5 november genom betalning av avgiften till Plusgiro  

637 70 80-4. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 5545 

 

Tisdagen den 27 november kl. 14.00 
 

Besök på Medeltidsmuseet 
Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och medeltida utveckling och är en del 

av Stockholms stads kulturförvaltning. Museet är underjordiskt och grävdes fram vid 

den stora arkeologiska undersökningen 1978 – 1980. Museet rymmer idag cirka        

1 000 utställda föremål från hela staden. 

 

Museet berättar om den lilla människan i den stora staden, om hennes arbete och 

vardag, men också om fest och glam. Här kan man uppleva det medeltida Stockholm 



 

 

med tegelhus och bodar, verkstäder, hamn och galgbacke. Här löper fortfarande 

Gustav Vasas stadsmur som en ryggrad genom museet, och här 

ligger Riddarholmsskeppet med kanoner, kulor och krut. 

 

I Byggnadshyttan kliver man rakt in i ett medeltida husbygge, med valvslagning och 

olika murningstekniker. Mitt på torget står skampålen med stadens stenar, hand- och 

fotledsjärn. Utanför vinkällaren hänger granriskransen, ett tecken på att vin och öl 

från kontinenten har anlänt. Och i kyrkan kan man lyssna till sånger på latin i en tid 

då kungar, drottningar och riksföreståndare stred om makten och Sverige var en del 

av den katolska världen. 

I en särskild avdelning berättas om de nuvarande utgrävningarna vid Slussen och här 

kan finnas alldeles nyupptagna fynd från Södermalm.  

 

Vi får en timmes gemensam guidning och därefter kan man ströva runt i museet på 

egen hand eller så hittar vi något trevligt fik i gamla stan för gemensam avslutning på 

dagen. Fika ingår dock inte i avgiften. 

 

Plats: Medeltidsmuseet ligger under Norrbro på Strömparterren, mellan Slottet och 

Operan. 

 

Avgift: 50 kr för medlemmar, 100 kr för medföljande. 

 

Anmälan: Senast den 20 november, genom betalning av avgiften till plusgiro 637 70 

80-4. 

Max deltagarantal:30. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med. 

 

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel. 070-323 6800. 

Onsdagen den 5 december kl. 18.00 

Veteranernas Julfest 

Välkommen till årets julfest på restaurang Modis i Vattenfallshuset. Vi kommer att 

äta ett traditionellt, digert julbord tillsammans och få möjlighet att umgås med 

tidigare arbetskamrater och kollegor under trevliga former. Som vanligt blir det sång, 

musik och melodikryss med priser. Vidare kommer Årets veteran att utses. 

Notera att julfesten endast är för medlemmar. 

Plats. Restaurang Modis, Vattenfall Arenastaden i Solna 

Avgift: 300 kr. Nya medlemmar 2018, som kommer att få en personlig inbjudan, 

behöver inte betala någon avgift. 

Anmälan: Senast onsdagen den 28 november genom betalning av avgiften till 

Plusgiro 637 70 80-4. 

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45 



 

 

  

Tisdagen den 15 januari kl. 14.30. Månadsmöte 

Möte med koncernchefen Magnus Hall 
Magnus Halls deltagande på Månadsmötet i januari har nu blivit tradition och han har 

lovat att komma även 2019 och berätta för Veteranerna om Vattenfalls nuvarande 

situation och planer för framtiden. Läget har förbättrats, men än återstår mycket innan 

lönsamheten är tillbaka på gamla kända nivåer. Dessutom sker det stora förändringar i 

energilandskapet och Vattenfall har många nya frågor att förhålla sig till. Magnus 

Halls presentation är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad om både Vattenfalls 

utveckling och energiläget i stort.  

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna 

Avgift: Ingen 

Anmälan: Ingen, kaffe serveras från kl. 14.00 

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 5411    

Gymnastik  

Tiderna är ännu inte fastställda  

Se vår hemsida: vf-veteraneristhlm.se 

Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal 

Avgift: 200 kr per termin för medlemmar och 300 kr för medföljande. Avgiften betalas 

till Plusgiro 637 70 80-4. 

Kontaktperson: Marianne Kling, tel. 08-36 1076, mobil 070-399 87 44  

Onsdagen den 23 januari kl. 18.00  

Restaurangbesök 

Välkomna till Duvel Café ( http://www.duvelcafe.com/aktuellt/ ) 

Plats: Vasagatan 50, nära Norra Bantorget, gångavstånd från Centralen 

Kostnad: Från ca 400 kronor för en tvårättersmeny plus kostnad för måltidsdryck. 

Beroende på vad du vill ha kan kostnaden variera uppåt och neråt. Då vi blir ett större 

sällskap lär vi få välja mellan färre rätter än vad restaurangen normalt erbjuder. 

Därför ber vi dig anmäla om du vill ha kötträtt eller fiskrätt. Ett tredje alternativ är att 

du beställer vegetarisk huvudrätt. 

För att hålla ihop kvällens middag tar vi alla en huvudrätt som på plats kompletteras 

med efterrätt. 

Avgift: 99 kr för såväl medlemmar som medföljande vilket täcker kostnaden för ett 

glas Cava som välkomstdrink. Maten i övrigt betalas av var och en på plats.  

Max deltagarantal: 20 

Anmälan: Senast 9 januari genom betalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4. Vid 

http://www.duvelcafe.com/aktuellt/


 

 

överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med. 

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 3889 

 

Onsdagen den 30 januari kl. 13.30 
 

Besök i Bergrummet: Stockholms nya leksaksmuseum 
På Skeppsholmen finns en tämligen ny sevärdhet i Stockholms breda utbud: Tidö 

Collection of Toys & Comics. 

 

Det var Carl-David von Schinkel som startade Tidö leksaksmuseum. Samlingen 

invigdes år 1974 av kung Carl XVI Gustaf, som även har sina gamla leksaker på 

museet. Först låg leksaksmuseet i Tidö slott, men flyttade till en separat byggnad, det 

så kallade Stenstallet, år 2009. Då tillkom också ett seriemuseum. 2017 flyttade 

samlingarna till Skeppsholmen i Stockholm. Samlingen innehåller ca 40 000 

leksaker. 

 

Det här är ett museum för alla åldrar – även pensionärer! Rena nostalgitrippen! 

 

Så här skriver en besökare: 

 

”En otroligt genomtänkt utställning från början till slut. Det var en ren njutning att gå 

runt och trollbindas av alla fantastiska leksaker samt serier. Tintin-avdelningen 

fascinerade mig något enormt med alla modeller av bilar och flygplan som 

förekommit i seriealbumen.  

5+, MVG blir slutbetyget. 

Ett extra + till att man dessutom har Trocadero i cafeterian:-) ” 

 

Undertecknad håller med – ett besök i Bergrummet är en stimulerande upplevelse 

över generationsgränserna, både för pensionärer och barnbarn. 

 

Vi får en 1,5 timmes guidning av museet och avslutar med en fika i museets kafé. 

 

Plats: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen, Alldeles vid brofästet. 

 

Avgift:150 kr för medlemmar, 200 kr för medföljande. Fika ingår. 

 

Anmälan: Senast den 23 januari genom betalning av avgiften till plusgiro 637 7080-4. 

 

Max deltagarantal: 30. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. 

  

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-3236800 

 

 



 

 

 

Tisdagen den 12 februari kl. 14.30. Månadsmöte 
 

Din roll som kund på morgondagens elmarknad 

 
Daniel Kulin, Power Circle medverkar på detta månadsmöte där vi diskuterar 

kundens situation i en framtid där förväntningar finns om att kunder i ökad 

utsträckning ska vara intresserade av att hitta egna elproduktionslösningar. Hur långt 

kan det gå? Kommer kunder att helt koppla sig fria från de gemensamma systemen 

och från de lokala elnäten? Vad kan vara möjligt om vi blickar 10 – 20 år in i 

framtiden? I ett efterföljande samtal får vi tillfälle att diskutera vad vi tror om denna 

fråga, skulle vi själva vilja ta eget större ansvar för vår egen elförsörjning eller är det 

mer bekvämt att ha det ungefär som nu? Men kan det vi har nu verkligen överleva det 

tryck som ligger i de politiska kraven på att vi ska ha ett 100 procent förnybart 

elsystem i framtiden – ja det är ju det politiska målet även om kärnkraften med den 

nu liggande energiuppgörelsen får finnas kvar. Så med utgångspunkten i Daniels bild 

av det möjliga öppnar vi för en bred diskussion. 

 

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för 

framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partner-

företagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhälls-

utveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, 

möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt 

påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet. Läs gärna mer på 

www.powercircle.org  

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna 

Avgift: Ingen 

Anmälan: Ingen, kaffe serveras från kl. 14.00 

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 3889  

 

Onsdagen den 20 februari kl. 17.45 
 

Guidad visning av Ivar Kreugers Tändstickspalats 
Följ med på en guidad visning av ett mycket känt och omtalat hus, 

Tändstickspalatset.  

Tändstickspalatset är en exklusiv kontorsbyggnad på Västra Trädgårdsgatan 15 i 

centrala Stockholm. Byggnaden beställdes av finansmannen Ivar Kreuger och ritades 

av arkitekt Ivar Tengbom. Huset blev helt färdigt i november 1928, knappt fyra år 

före Kreugerkraschen. Tändstickspalatset symboliserar Kreugerkoncernens uppgång 

och fall.  

Tändstickspalatset är ett påkostat byggnadsverk i svensk tjugotalsklassicism skapat 

http://www.powercircle.org/
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsgatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Kreuger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Tengbom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreugerkraschen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjugotalsklassicism


 

 

av en lång rad av Sveriges främsta formgivare, konstnärer och hantverkare, bland 

dem Isaac Grünewald, Carl Milles, Carl Malmsten, Simon Gate och Elsa Gullberg. 

Stadsmuseet i Stockholm har blåklassat byggnaden och delar av den bevarade 

interiören vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde inte får förvanskas 

och av stadsmuseet anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i 

Kulturmiljölagen.  

Sedan år 2000 ägs fastigheten Spektern 8 av fastighetsbolaget Midroc Real Estate 

som hyr ut lokalerna. Idag har ett 60-tal företag sina kontor här.  

 

Vi kan tidigast gå upp kl. 18 till Ivar Kreugers styrelserum och hans arbetsrum då 

dessa lokaler normalt är uthyrda dagtid.  
 

Vi samlas därför kl 17.45 på Tändstickspalatsets gård. 

Plats: Västra Trädgårdsgatan 15 i centrala Stockholm. Tunnelbana till T-centralen. 

Därefter promenad ca 600 meter. 

Avgift: 165 kr för medlemmar, 265 kr för medföljande. Förutom guidning som tar ca 

45 minuter ingår ett glas bubbel i samband med samlingen. 

Anmälan: Senast tisdagen den 12 februari genom betalning av avgiften till Plusgiro 

637 70 80 – 4. 

Max deltagarantal: 35. Vid överteckning meddelas de som inte kommer med. 

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45 

 

Tisdagen den 5 mars kl. 10.00 
 

Liljevalchs Vårsalong 
Ett besök på Liljevalchs Vårsalong tillhör Veteranernas uppskattade våraktiviteter, 

så även i år. Vi får en guidning genom årets konstnärliga nyheter och kan sedan 

begrunda verken i egen takt. Efteråt kan vi samlas på någon trevlig restaurang för 

gemensam lunch för dem som så önskar. 

 

Plats:  Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60 

 

Anmälan: Senast den 26 februari genom betalning till plusgiro 637 70 80-4. 

 

Avgift:  60 kr för medlemmar och 110 kr för medföljande. Lunch ingår inte. 

 

Max deltagarantal: 50.  Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.  

 

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-323 6800 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Isaac_Gr%C3%BCnewald
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Milles
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Malmsten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simon_Gate
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elsa_Gullberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsmuseet_i_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadsminne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturmilj%C3%B6lagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Midroc


 

 

Torsdagen den 14 mars kl. 13.00 

Årsmöte med Föreningsstämma på Nordiska muséet 

Som vanligt blir det två intressanta föredrag före Föreningsstämman. Ett kommer att 

handla om energifrågor och ett om någon aktuell utställning på Nordiska Museet. 

Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i februari 

2019. Efter föreningsstämman bjuds medlemmarna på kaffe och smörgås. 

Anmälan: Ingen 

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 54 11 

 

Filmvisning vid månadsmötena 

Under de senaste åren har det på månadsmötena, efter det ordinarie programmet, 

visats filmer som speglar Vattenfalls historia. Filmvisningarna har varit uppskattade 

och fortsätter därför under hösten och vintern. 

 

 

 


