Verksamhetsberättelse 2004
Styrelse:

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

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

Medlemsavgift:

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

Årsmöte

2 mars håller vi ordinarie årsmöte.

Jubileum:

1954 - 24 augusti - kom den första fjärrvärmen
i Västerås från Ångkraftverket.

Arbete i
Ångkraftverket:

Gruppen som jobbade aktivt förra året har fått tillskott - Lars Jerregård, i övrigt
samma: Arne, Bertil J, Erik, Karl-Erik, László Flamborg och Karl Axel.

Under året hade vi en strid ström
av besökare av denna
anledningen.

Lars har ett förflutet på Metallverken och hos Elektrokoppar i Helsingborg.
10 januari / Första arbetsdag på det ny året
Karl Axel får i uppdrag av
styrelsen att se till att de
kortsiktiga projekten kommer i
gång - starta arbetsgrupper som
någon dag i veckan ägnar sig åt
"Vattenfallsmodellerna",
städning, röjning, fixar
belysningen så att anläggningen
blir mer tillgänglig samt
kartlägger vilka prylar som finns.

Det blir en liten stabil grupp som kommer att
arbeta framöver:
Bertil Jonsson, Erik Fornander, Arne Jönsson
(t.o.m sommaren), Karl-Erik Adolfsson och
Karl Axel Jacobsson. Sedan tillkommer Lars
Jerregård. Som fotograf inträder Stig Asklöf.
Från nu är det regelbundna arbetsträffar året
runt varje onsdag - extra däremellan - vid
behov.

Om visioner har en man som heter John Baker sagt:
Visioner utan åtgärder är bara drömmar
Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv
Visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen.
Låt oss arbeta efter den sista meningen.

 Erik Fornander och Bertil Jonsson startar arbetet med att dokumentera
belysningen i Ångkraftverket.
Arbetet resulterar under 2005 i en handledning. Karl-Erik har fotograferat
de olika tillslagsställena för att underlätta orienteringen.

Arne och Karl Axel besöker Jan Andhagen, Mälarenergi, och informerade
om våra planer för Ångkraftverket. Tyvärr ingen större reaktion
.

PEAB planerar för att laga alla fönster i "kontorsdelen". Inför detta flyttar vi
alla takpannor som legat vid kortsidan av turbinhallen till
Kondensorkällaren. Vi får hjälp av en gaffeltruck från Hässlö-gymnasiet.

De fönster som fortfarande är trasiga täpper vi till genom att fästa
självhäftande tape över öppningarna. Gäller bl.a. fönster i turbinhallen.

Verkstaden iordningställd med arbetsbänk och belysning
 Det första jobbet i verkstaden blir att göra "Vattenfall-modellerna" mobila

 Bibliotek iordningställs i gamla filmsalen

PEAB har lagt in värmekabel i alla inre stuprör.
Från Wenströmska gymnasiet får vi - och hämtar hem - en värdefull samling
äldre tidskrifter. Många av böckerna härstammar från 1800-talets slut - en
del har en gång tillhört pionjärerna inom ASEA. Vi har bl.a. några som
tillhört Ernst Danielsson, som var en av medhjälparna till Jonas
Wenström.
Bland böckerna kan nämnas: Teknisk Tidskrift, ASEAs Tidning, Tidskrift
för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap, General Electric Review,
Electrical World, Electric Journal, Machinery, Elektrotechnische
Zeitschrift, Siemens Zeitschrift, Zeitschrift des Vereines Deutscher
Ingenieure, Brown Boveri Mitteilungen etc.
Speciella
26 januari:
händelser / utdrag

Yttre kontakter:

Tekniska Föreningen inbjuder till ett möte på Stadshotellet för att
diskutera Ångkraftverkets framtid. Initiativtagare: Karl Axel.

21 juni:

Arne och Karl Axel tar emot besök från Finspång: Ingvar
Arvidsson och Lars-Arne Esping. Inför besöket har de börjat
undersöka sina arkiv i Finspång och bland annat funnit
köpeavtalen till våra stora maskiner G6 och G7. Vidare har man
funnit modeller av turbiner som levererats till Ångkraftverket.

14 augusti:

Efter en kort tids sjukdom avlider Arne Jönsson, vår första
ordförande. Det blir ett stort tomrum.
Arne hade under längre tid klagat på "ont i magen". Kom
regelbundet till våra "arbetsdagar" - men kände sig inte pigg - gick
hem efter en stund. Vi hade bett honom gå till läkare - men det
dröjde för länge.
Till Arnes minne: se VLT 2004-08-23.

5 maj

En stor delegation från Kulturbebyggelseutredningen besöker
Ångkraftverket. Vi berättar om våra planer.

Hösten

8 tekniker från Forsmark
Ett antal från Vattenfalls pensionärsförening
5 st. - styrelsen i Tekniska Föreningen /
Elektriska Klubben

4 februari

Vi har ny träff med Länsstyrelsen / Birgitta Cedenhag - denna
gång i Ångkraftverket.

29 mars

Karl Axel hade inbjudit Åke Johansson, ABB - vi diskuterade
föreningen utställningsplaner. Fick tips om upplägg.

Karl-Erik
Karl-Erik
Karl Axel

31 mars

Arne och Karl Axel träffar fackliga representanter från Alstom i
Västerås tillsammans med sina kolleger på Alstom och Siemens
(tidigare STAL) i Finspång och Växjö. Denna kontakt resulterade
i att man i Finspång började intressera sig för sin egen historia och
resulterade i ett nytt besök från Finspång - se: Speciella händelser
/ 21 juni.

10 maj

Leif och Karl Axel träffar Susanne Lagerholm, ABB
(informationsavdelningen) och berättar för henne om våra planer.

Våren 2004

Karl Axel skriver brev till de större svenska elkraftföretagen och
till närliggande myndigheter och informerar om våra planer

9 augusti

Karl Axel har en träff med Mikael Genberg - man spånar om olika
idéer. Att "Luna Resort " borde ha en kopia i Ångkraftverket är vi
överens om.
Om "Ett solvarv närmare månen" - se VLT 22 oktober 2004.

19 augusti

Karl Axel: Filminspelning i Ångkraftverket - turbinhallen.
Dans och musik. En inspelning för Västmannamusiken (Linda
Forsman (070 - 206 93 37). Vi blir avbrutna av att man upptäcker
stölder. Ur Volvo-kombi / danskläder - utanför jalusiporten, i bil
inne i Ångkraftverket (P13 - P14) - stöld av fotoutrustning samt
personliga ägodelar. Polisanmälan.
När tjuvarna lämnar Ångkraftverket plockar de bort cylindern ur
låset.

29 oktober

Annons i VLT: Kom och besök Ångkraftverket.
Vi hade "öppet Hus" för allmänheten - öppet en lördag mellan 10:00
- 15:00. C:a 200 personer tog tillfället i akt.

Hösten

Elever från Wenströmska gymnasiet kommer och hälsar på. Skall
göra ett arbete om "gamla ångkraftverket"
:
Föreningen Kraftverket.
Denna första guidning kommer framöver att åtföljas av många fler.
Karl Axel får en bra kontakt Sixten Häggblom

2 november

12 december Lars och Karl Axel deltager i en träff tillsammans med Uppsala
Industriminnesförening.

Allmänt:

Vid styrelsemötet den 9 juni meddelar Arne för första gången att något "stort" är
på gång inom PEAB. PEAB Anställer Karin Fischer för att göra en del
utredningar.
Den 17 juni spelas det i Ångkraftverket in en kort filmsekvens för en musikvideo.
Ångkraftverkets Vänner är under oktober månad månadsgäst på
www.vasteras.cc.
3 augusti: vi träffar Karin Fischer för en allmän genomgång.
13 augusti: Karl Axel träffar Lars Renvall, Västerås stads informationsansvarige
och informerar om våra och PEAB:s planer.
Vi har problem med kopparstölder.

Vattenfallsmodellerna:

Under hösten börjar vi arbetet med att bygga om de modeller som vi hämtat hem
från Vattenfall i Stockholm. Från att de i Stockholm har varit fast monterade
utefter väggar i en specialbyggd sal - bygger vi nu 10 fristående moduler.
Under hösten tar vi även kontakt med ABB Industrigymnasium. De får i uppgift
att lösa ljud- och ljussättningen av modulerna.
De startade arbetet under våren 2005.

Ur VLT:

27 januari

Ångkraftverket som museum?
Ett referat med anledning av Tekniska Föreningens möte på
Stadshotellet den 26 januari.

30 april

Klartecken för Mälarplaner
Nu kan Centrala Mälarstranden bli verklighet.

15 juni

En värdig uppgift för Ångkraftverket
Åke skriver en insändare: Energihistorien är samhällssagans röda
tråd.

29 juni

Kraftverksvänner skriver till regeringen
Kommentar till brevet som sänts till elkraftföretag och myndigheter
- se "yttre kontakter".

5 oktober

Koppartjuvar greps på bar gärning.
Om problemen med kopparstölder.

Ur Västerås
Tidning:

25 mars

Äventyrsbad på gång i Västerås
Ett första inlägg om en satsning på äventyrsbad - nu utanför själva
byggnaden.

e-post-kontakter:

22 oktober

Marianne Atlegård tipsar om Danmarks el-museum i Tange ?

Främmande
prylar:

Från Vattenfalls Bäckby-kontor får vi en samling böcker med
tillhörande bokhyllor liksom en del montrar som beskriver
kraftförsörjningen i Kolbäcksdalen. Till Ångkraftverket kommer
även två manövercentraler i marmor - från en station uppe i
Skinnskatteberg.

Karl-Erik

Från Vattenfall, Bäckby, har vi även fått ett omfattande
kursmaterial - bestående av overheadbilder med tillhörande texter.

Karl-Erik

Från ABB erhåller vi bokhyllor, hurtsar m.m.
Bokhyllorna kommer till pass för fotosamlingen som vi får från ABB strax efter. se nedan.
Från ABB erhåller vi en foto-samling över "äldre ASEA-apparater / utrustningar".
Kontaktperson: Karl Axel / Arvid Bengtsson .
26 augusti:Hela gänget. Vi hämtar experimentsaker från MdH i Teliahuset - saker
som tillhört den avsomnade Science-Center-föreningen.
Medlemsantal:

Vid årets slut hade vi 63 Medlemmar.

Antal besökare
under året

Sammanlagt hade omkring 350 personer visats runt under året

