Verksamhetsberättelse 2006
Styrelse:

Kommentar till
styrelsevalet:

Ordförande (nyval):
Vice ordförande(nyval)
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamot:
-"-"-"-"-"Representant från PEAB

Lars Elvhage
Tore Nordin
Anette Berglinn
Karl Axel Jacobsson
Lars Jerregård
Karl-Erik Adolfsson
Bertil Bertilsson
Åke von Sydow
Pekka Kuljunlahti
John Eklund
Bo Olsson

Åke har ordnat med förstärkning i styrelsen med anledning av att vi förväntar oss
att det "kommer att ske saker" i Ångan under året:
Lars E kommer från ABB där han arbetar med exportaffärer - Tore har sitt
förflutna på f.d. ASEA tågdivision. Båda blir en fin förstärkning av styrelsen.

Medlemsavgift:

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

Årsmöte:

25 maj i "filmsalen". Ganska många medlemmar deltog i årsmötet.

Arbete i
Ångkraftverket:



Gruppen som jobbade aktivt förra året är den samma 2006:
Bertil J, Erik, Karl-Erik, Lars och Karl Axel.
Vi får en fin förstärkning i Lennart Lindgren och Bengt Andersson.
Lennart från "Ångpannan" - Bengt från gamla ABB Relays.



Erik och Bertil J. arbetar som tidigare med belysningen.



Bengt Andersson gör en uppskattad inventering av maskiner och annan
utrustning i turbinhallen och i ställverksdelen - som ett examensarbete på
en KY-utbildning.



I slutet av april börjar vi flytta över "vår egen" utrustning till
Rörverkstaden där vi skall husera under några år medan PEAB bygger
om i Ångan.
Gäller bl.a. material som vi fått från Vattenfall - Motala och som varit
förvarad i askkällaren.



12 juli: vi upptäcker att koppartjuvar är i farten. Finner bl.a. en
kopparskena som man lämnat kvar i kondensorkällaren.



Karl Axel fortsätter samarbetet med ABB Industrigymnasium när det
gäller automatiken till Vattenfallsmodulerna.



Vi arbetar med en ny grupp som omprogrammerar utrustningen - inför
ljud.



Under hösten börjar vi inventera "lösa komponenter" - allt om inte sitter
fast.
Vi går "från vind till källare". Anette fotograferar - vi andra skriver om
"plats och användning". Det finns ett oändligt reservdelsförråd - allt från
lampor, kolborstar, kontaktorreservdelar, manometrar, instrument - till
hela brytare och frånskiljare.
Problemet vi har: vad skall sparas - var skall det sparas.
Från PEAB:s sida får vi inga utrymmen att spara materialet. Vi vill kunna
använda en del av det som finns här - tillsammans med nu fasta
komponenter som vi vet kommer att skrotas - till att göra framtida
intressanta utställningar.

Riksantikvarieämbetet:

Kontakt har skett via Mats Nafsund, Västerås Stadsarkiv, som haft kontakt med
ämbetet i samband med arbetet med Ångkraftverkets arkiv.

Yttre kontakter

Lokala nätverket:

Karl Axel är som tidigare med i styrgruppen för det lokala
nätverket
John och Karl Axel representerade föreningen vid
Kulturarvsdag i Skultuna (brukshotellet).

Industrihistoria

Ingen har under året tagit stafettpinnen efter det att vår
förening ordnade en sammankomst - se 2005:
"Industrihistoria i Bergslagen"

ABB

PEAB

Arkivet:

Länsstyrelsen Länsmuseet Stadsarkivet

Vattenfall

6 mars: Lars och Karl Axel besöker ABB:s "museum" i
Nore-kontoret./ Per Axel Larsson



15 mars: Karl Axel träffar Herman (PEAB) och Erik
Dahlquist (MdH) om Ångans fortsatta planer - gäller
speciellt utrymmen för ett Science Center.



21 mars: Karl Axel visar Ångan för lärare från MdH
- planering för museidelen och Science Center.



11 april: Lars och Karl Axel träffar Bror för visning
av våra nya lagringslokaler - Rörverkstaden.



Efter årsmötet - den 23 maj - informerade Bosse
Olsson om PEAB:s planer med Ångkraftverket - det
som går under namnet Kokpunkten.



Lars E - vår nys ordförande, tog under hösten ny
kontakt med PEAB / Bo Olsson - de hade ett lyckat
lunchmöte. Efter det kom Bosse och Herman tillbaka
den 18 oktober och berättade vid ett styrelsemöte hur
långt man kommit i planeringen.

9 april: vi har en informationsträff med länsantikvarie
Magnus Elfvendahl
En referensgrupp bestående av Magnus Elfvendahl,
Länsstyrelsen - Carl-Magnus Gagge och Ivan Clason,
Länsmuseet - Mats Nafsund, Stadsarkivet -samt Leif Hjärne,
Karl Axel, Anette och John från Ångans vänner, träffas
regelbundet för diskussioner om arkivet (bl.a. om brandsäker
förvaring).

12 sep: Rolf Mattson och Stefan Velin, Vattenfall produktion
Norden, besöker arkivet för att se om det finns några
originalhandlingar som bör arkiveras på Riksarkivet.
Den 20 december sänder föreningen ett brev till Vattenfall för
att höra om resultatet av besöket - om allt kan vara kvar.

Stal - Finspång:

22 maj: Åke och Karl Axel tar emot besök från Stal i
Finspång (numera Alstom / Siemens). Framöver - när
museidelen börjar ta form -kan vi vänta oss material från
Finspång - bl.a. modeller av turbiner.

Besöksinbjudan

John lägger under början av året tills vidare ut en inbjudan till
besök för allmänheten på sin website. Det resulterar under
året i ett antal heldagsvisningar för foto- och
industrihistoriskt intresserade, där bl.a. många av de personer
som driver websidor om industrihistoria och relaterade
områden dyker upp. Ångkraftverket förekommer nu på flera
entusiastsidor på nätet.
I början av året får Karl Axel ett mail från René Sjöstrand –
en teknikskribent i Göteborg - som håller på att dokumentera
HVDC-teknikens utveckling. Via Bengt Spade i Varberg, har
han fått reda på att vi försöker rädda ett gammalt
ångkraftverk i Västerås och att vi vill försöka få in ett
energitekniskt centrum som bl.a. vill beskriva elteknikens
olika utvecklingsgrenar. Han har fått reda på att i Vester
Hassing i Danmark, hos Lennart Edström (f d Ludvikabo)
finns två av de ursprungliga ventilerna som suttit i världens
första HVDC-anläggning, den mellan Gotland och fastlandet
– en jonventil och en tyristorventil.

Konti Skan 2:

Efter semestern inleds ett hektiskt arbete med att försöka få
ventilerna.till Västerås.
Slutet på en mängd olika kontakter blir att Karl Axel till slut
kontaktar en gammal kontakt på Svenska Kraftnät, Lars
Marketeg – och intresserar honom för projektet. Han lovar att
se till att de två ventilerna kommer till Västerås.
Nästa problem – var ska vi förvara dem tills vi kan plocka in
dem i Ångkraftverket? Karl Axel tar kontakt med
Mälarenergis nätchef – Mats Håkansson. Han lovar att ta
hand om och förvara dem i ett varmförråd.
Svenska
Kraftnät:

Storyn fortsätter 2007.

Vattenfall:

Arkivet /
dokumentation

19 dec.: Karl Erik tar på ett styrelsemöte upp frågan: ska vi
inte be Vattenfalls personaltidning, komma hit och göra ett
reportage. Han hade sett sådana reportage tidigare - om
gamla anläggningar. Nu kom en redaktör och en fotograf.
Karl Erik, Bertil J och Karl Axel var guider under den tre
timmar långa rundvandringen där man även fick information
om Ångans framtidsplaner

I maj får föreningen tillgång till två s.k.”plus-jobbare”: John Eklund och Anette
Berglinn. Anette har tidigare arbetat med arkivet - samlade under åren 1999-2000
in material som låg utspritt ute i verket.
John har länge oberoende arbetat med att samla och dokumentera gamla el-prylar
och fotodokumenterat flera kraftverk - se: www.elmuseum.se
Anette fotograferar nu sådant som kommer att plockas bort, John
panoramafotograferar miljöer. Vi hoppas att man ska kunna virtuellt vandra runt i
o
verket, "zooma in" detaljer, vrida sig runt 180 , gå från våning till våning. En
website ska det också bli.

Studiebesök

Datum:
17 januari
23 februari

Antal
17
4

Besökare / gäster:
Mälarstrandsskolan
Vattenfall - Trollhättan / Göteborg /
Stockholm

Värd:
Karl Axel
Karl-Erik
Karl Axel

14 mars
21 mars
24 april

18
6
5

25 april

20

26 april
27 april
4 maj
11 maj
21 maj
8 juni

15
20
5

13 juni
18 september
25 september

4
15
12

8
20

Magnus Carlsson / 0705 - 64 33 02
Föreningen Kraftverk
Mälardalens högskola
Grannar till Karl Axel - bl.a. Lars-Olof
Blomquist (f.d. Vattenfall)
Präntarna har årsmöte i Ångan /
guidning
Lars-Erik med vänner
Stockholms senioruniversitet
Visning för medlemmar
Visning för medlemmar
Citroäng-klubben besöker Ångan
En grupp från Bombardier besöker
Ångan.
Visning för intresserade
Föreningen Kraftverket
Föreningen Kraftverket

Karl Axel
Karl Axel
Karl Axel
Karl-Erik
Karl Axel
Karl Axel
Karl Axel
Karl-Erik
Karl Axel
Karl Axel
Karl-Erik
Karl Axel
Karl Axel
Karl Axel

27 september

Fotobesök
(utdrag):

Ur VLT:

30

3 oktober

27

10 oktober
26 oktober

27
10

Den årliga genomgången av Ångan för
studenter från MdH.
KY-utbildning använder Ångan som
studieobjekt.

Karl-Erik
Bertil J
Karl Axel

20 januari
26 januari

Besök av en grupp som ingår i
Karl-Erik
nätverket – ”kvinnliga ABBingenjörer”
50
Studiebesök – Kunskapsskolan
Karl-Erik
4
Visning för intresserade
Karl Axel
Lena Kappelin, Sthlm
Karl Axel
Lena Kappelin, Sthlm
Karl Axel
Lena Kappelin, Sthlm
Karl Axel
Heldags fotobesök
John
Heldags fotobesök (Lena, ….)
Heldags fotobesök
John
Grupp från KY-utbildning på Wenströmska
KarlAxel
gymnasiet.
Politiker ska tala sig varma för Kokpunkten
4 frågor till Tomas Andersson, divisionschef för PEAB.

24 februari

Klart för äventyrsbad

27 oktober
11 oktober
6 februari
7 mars
17 mars
19 mars
22 april
21 maj
11 december

25 februari

2 mars
3 mars
4 mars

6 mars

"Nordens häftigaste äventyrsbad"
Alla partier var överens i kommunstyrelsen.
Kommunen skall samarbeta med PEAB om att utveckla Ångan.
VLT - insändare: Västerås vågar.
VLT - insändare / Lars Lundström - Scandinavia Park:
Kokpunkten en fantastisk fantasi.
VLT - kultur: Äntligen / krönika av Kersti bergold
Äventyrsbadet kostar som tre badhus / ovisst vad som händer
med badhusen
Kokpunktens science center ska locka med spännande
utställningar
Badet är en äventyrlig satsning
Det är lågt räknat
Inlägg av Staffan Jansson / S-politiker.
VLT - insändare / Henrik Lindgren
: Varför så negativt, VLT
VLT - insändare / Lars Forsell:
Bra granskning, av kokpunkten
VLT - inlägg / Karl Axel Jacobsson:
Ångkraftverket - en del av upplevelseindustrin.

7 mars
8 mars
9 mars

VLT - debatt / Hans G Eriksson:
Kulturfrågorna långt från kokpunkten
VLT - insändare / W Myhrén:
Västerås är vackert.
Ikväll avgörs det.
Gammal äventyrsidé

10 mars
17 mars
18 mars

26 april
3 juni
10 november
22 november
24 november
1 december
8 december

I gummiring mot framtiden / krönika
VLT - debatt / John Eklund:
Ångkraftverket halveras
Hur många bad ska Västerås ha?
VLT - inlägg / K G Johansson:
Så dum jag är.
Gamla Ångkraftverket
Maskingevär på Ångkraftverkets tak / Anders Lif
VLT - replik / Ulla Persson:
Kokpunkten ger inkomster
Skitig vik kommer att fyllas igen
Beslut dröjer om bad
Flygplats och Kokpunkten heta diskussionsämnen
VLT-insändare - Erik Paananen:
Västerås växer med bad.
Klart ja till äventyrsbad
VLT-insändare - Kjell Stemrot:
Kokpunktens kalkyl är orimlig
Ja till nytt bad

Vattenfallsmodellerna

Våren -06:

ABB Industrigymnasium fortsatte med förra årets grupparbete ljus- och ljudsättning av modellerna.
Modellerna är nu transporterade till"Rörverkstaden" -i väntan på
utplacering i Kokpunkten.

e-postkontakter:

STAL

Tyge Vind / tyge.vind@telia.com

Vattenfall
ABB /
Ludvika

Ingvar Arvidsson / ingvar.andersson@siemens.com
Jonas Brolin / jonas.brolin@vattenfall.com
Ove Bodin / ove.bodin@se.abb.com
Carl-Ejnar Sölver / cal.ejnar.solver@se.abb.com
Bengt Grundmark

Jubilarer:

Medlemsantal:

Under året har vi firat 3 jubilarer:
Karl-Erik / 75 år
Bertil Jonsson / 80 år
Åke von Sydow / 80 år - tack eldsjälar.
Vid årets slut hade vi 80 medlemmar.

