Verksamhetsberättelse 2003
Styrelse:

Ordförande:
Vice ordförande
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamot:
-"-"-

Årsmöte:

10 april hålls ordinarie årsmöte.

Arbete i
Ångkraftverket:

Medlemsavgift:

Leif Hjärne
Bertil Bertilsson
Anette Berglinn
Karl Axel Jacobsson
Arne Jönsson
Bertil Jonsson
Karl-Erik Adolfsson



Gruppen som jobbar aktivt är samma som förra året:
Arne, Bertil J, Erik, Karl-Erik, László Flamborg och Karl Axel.



Karl Axel framför under året flera idéer om "Ångkraftverket som en del
av besöks- och upplevelseindustrin".



Städning- / uppröjning tar en stor del av vår tid.



Bertil J och Erik arbetar med belysningen - ett jättejobb.



Arne och Karl Axel gör en sammanställning över alla lokalerna i
Ångkraftverket. Gäller: nivåerna på rummen - takhöjd - golvarea etc. ger även förslag till innehåll.



Under hösten tar Arne och Karl Axel kontakt med PEAB och
arbetsförmedlingen om det finns möjligheter att få in långtidsarbetslösa
att arbeta med Ångkraftverket. Facket har inget att erinra arbetsförmedlingen är mycket positiv (vi får många förslag på lämpliga
personer) - men Bosse säger nej.



Se även "Vattenfalls monterutställning".

100:- / år för enskilda medlemmar
500:- för företag

Studiebesök /
utdrag



15 maj: Seminarium.
Inbjudna var seniorer från f.d. ABB Atom och från Mälarenergi.
Föreläsare var Jan Rydh, f.d. landshövding i Västmanland, professorn i
industrihistoria vid KTH Marie Nisser samt Åke von Sydow.
Vi var c:a 100 deltagare. Ansvarig: Leif



Stig Göthe från Vattenfall kom med ett erbjudande om att överlåta en
utställning som var uppställd i Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.
Föreningen accepterade.

11 april
maj

50 personer från Fibor -byggnadsrenovering

Bertil B

22 personer från Västerås guideförening

Karl-Erik
Åke

1 oktober:

25 personer från en lokalhistorisk kurs på
Mälardalens Högskola

Vattenfalls
Den utställning som Stig Göte, Vattenfall, lovat oss monterade vi under hösten
monterutställning: ner och hämtade hem.
En första rekognoserande resa gjorde Karl-Erik - Arne och Karl Axel den 29
september. Sedan går det undan. En resa i veckan från 6 oktober - 3 november.
Bertil J. - Erik - Karl-Erik - Karl Axel - Börje Eriksson samt Rolf Ringh drog det
stora lasset.

Examensarbete:

Allmänt

Erik Henriksson, Chalmers, gör ett examensarbete om Ångkraftverket.
Han gör flera studiebesök tillsammans med Arne och Karl Axel - vi diskuterar
även olika lösningar.
Hans färdiga arbete kom 2004 - finns på diskett/CD-ROM.
 PEAB bekostar en utredning om Ångkraftverkets vidare utveckling.
Uppdraget går till SWECO (arkitekter: Mats Andreasson och Carina
Lundberg).
Resultatet är att man borde kunna få in Länsmuseet i bl.a. gamla P15.



Under seminariet den 15 maj framförde Jan Rydh idén om att vi borde
bilda en stiftelse och friköpa Ångkraftverket från PEAB. Efter div.
utredningar inom föreningen lades idén till handlingarna.



Föreningen yttrar sig om kommunens översiktsplan över "Centrala
Mälarstranden" / ÖP 56. (2003-08-09).



Ur VLT:

Karl Axel besöker Sune Waardahl, Västerås stad - för att diskutera idéer
om Ångkraftverket.

15 januari

Bostäder i pannhus?
Peab vill sätta spaden i jorden vid gamla Ångkraftverket och
bygga 350-400 bostäder.

15 januari

Då är ångkraftverket borta (ledare i VLT)
River man ut all inkråm i det gamla ångkraftverket och bygger
bostäder innanför de gamla murarna så handlar det inte längre om
att bevara industrihistoria. Då är Ångkraftverket borta.

21 januari

Tafsa inte på vår industrihistoria
Lever farligt. Kan ni tänka er Ångkraftverket behängt med
balkonger? Det kan inte VLT:s kulturredaktör Kersti Bergold.

17 maj

Nu ångar det om verket igen.
Köp Ångkraftverket för en krona och starta verksamhet som
bevarar energihistorien för framtiden.
En artikel med anledning av vårt seminarium den 15 maj - se
"Allmänt".

20 maj

Ångkraftverket en unik resurs
Ett inlägg av Patrick Björklund, Länsstyrelsen, Västerås.

20 juni

Svegfors: Bevara Ångkraftverket.
PEAB vill upphäva byggnadsminnesförklaringen.
Landshövding Mats Svegfors håller fast vid att Ångkraftverket
bör bevaras. Länsstyrelsen vill inte kännas vid en tidigare
avsiktsförklaring.

20 augusti

Ett område i förändring
Flyttlassen har börjat gå från industriområdet vid Ångkraftverket.

22 augusti

Vänner vill blåsa nytt liv i Ångkraftverket.
Ångkraftverkets Vänner vill få liv och rörelse i den gamla
byggnaden. Yngve Fredriksson, VLT utfrågar Karl Axel
Turister istället för bostäder i kraftverk
Industrihistoria får inte bli bostäder.
Länsrätten säger nej.

Ur
Dalademokraten:

18 september

Hur skall skadegörelsen stoppas?
Karl Axel skriver en insändare till VLT med anledning pågående
vandalisering: kopparstölder, fönsterkross etc.

27 november

Förråd är guldgruva för elentusiasterna.
En gammal ladugård i Hällsjön, söder om Ludvika, har varit rena
guldgruvan för el- och museientusiaster. Ladugården har använts
som förråd av VB Energi som emellertid har för avsikt att sälja
byggnaden.
Bland maskinerna fanns även ett ex. av en av Jonas Wenströms
första maskiner - "strykjärnet".

Dalademokraten skrev bl.a.: "... De saker som blir kvar kommer
emellertid att gå till skrot. Och så hade troligtvis även skett med
den gamla intressanta samlingen i Hellsjön om inte dessa
fantastiska entusiaster "ryckt ut" och tagit hand om klenoderna
för att bevara dem till eftervärlden."
www:

Oktober
månad:

Under oktober månad är Ångkraftverkets Vänner månadens gäst
på www.vasteras.cc. - text och bilder / aktuella bilder / rullande
"bildspel". Texterna berättar om Ångkraftverket genom åren
resp. tar upp våra förslag till innehåll i Ångkraftverket. Bilderna
visar interiörer från Ångkraftverket resp. "järngänget".

elmuseum.se

www.elmuseum.se - av en ung man / John Elkund - är en
intressant nätadress som även behandlar Ångkraftverket.

Yttre kontakter /
besök:

Våren 2003

Karl Axel har regelbundna träffar med en arbetsgrupp på
Mälardalens högskola angående ett "Science Center" i Västerås.
Sedan MdH fått en ny rektor under sommaren - läggs planerna i
"malpåse".

23 maj

Vi fick information om "Kreativum" i Karlshamn av föreningen
ordförande - vid en träff i Företagarhuset i Västerås..
Karl Axel besökte sedan under sommaren deras utställning.
Många idéer som borde gå att förverkliga här - i varierad
skepnad.

15 september: Vi träffar Birgitta Cedenhag och Ulf Nordh på Länsstyrelsen
23 september

Karl Axel besöker AFI / ABB Fria Innovatörer - och berättar om
Ångkraftverket. AFI:s medlemmar gör ett studiebesök på
Ångkraftverket den 18 oktober.

26 september: Leif, Åke och Karl Axel besöker Tekniska Museet och träffar
museichef Anna Louise Kemdal (08 - 450 56 63) och Mats
Ramberg (08-450 56 00). Diskuterar olika idéer kring
Ångkraftverket.
Anne Louise och Mats gör senare på hösten ett returbesök på
Ångkraftverket. Båda uttrycker åsikten - skall det finnas et
elmuseum i Sverige skall det ligga i Ångkraftverket med sin
unika miljö.
10 november

Västerås kulturråd
Lars E Persson inbjuder till för projekt inför projekt Kraftverk.
Det blir flera träffar under våren 2004 - men resulterar i
ingenting. Dålig anslutning.

Främmande
prylar:

Under november hämtar vi (Arne, Karl-Erik, Börje, Karl Axel, Erik, Bertil ?)
hem en del motorer/generatorer, en 400-kV transformatorgenomföring m.m. från
Ludvika / Hellsjön. Det blev en hel långtradare med släp.

Möbler:

I december får vi från VM-data överta en mängd möbler, bl.a. hurtsar och ett stort
antal skrivbord.

Medlemsantal:

Vid årets slut hade vi … medlemmar.

