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Verksamhetsberättelse 2007
Styrelse:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Ledamot
-”–
-”–
-”–
-”–
-”–

Lars Elvhage
Karl-Erik Adolfsson
Anette Berglinn
Karl Axel Jacobsson
Lars Jerregård
Tora Nordin
Pekka Kuljunlahti
John Eklund
Bengt Andersson
Lennart Lindgren

Adjungerad
Repr. för PEAB

Bertil Bertilsson
Bo Olsson

Valberedning: Åke von Sydow och Bertil Jonsson
Revisor: Erik Fornander / Lazlo Flamborg (suppleant)
Medlemsavgift:

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

Årsmöte:

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

Arbete i
Ångkraftverket:

Gruppen som jobbat aktivt har varit:
Anette, Erik F, Bertil J, Karl-Erik, Lars, Lennart, John och Karl Axel
Under en stor del av året har vi haft John och Anette på heltid – via Stadsarkivet.
De har arbetat främst med dokumentation.

Allmänt

Under året fick vi flytta hela vårt arkiv – från en byggnad till en byggnad intill. Det
blev bökigt då vi i bägge fallen är högst uppe i resp. byggnad.
Vi har nu tillgång till flera arkivrum – samt ett rum för sammanträden m.m.
Under året blir vår hemsida klar. Ett arbete som handhas av John.
John, Lennart och Anette har varit på kurs: Film och Fotoseminarium i
Norrköping.

PEAB-kontakter

20 mars Karl Axel träffar Bosse.
24 april: Karl Axel får nycklarna av PEAB till våra nya lokaler.
21 november: vi har träff med Bosse i Rörverkstaden. Allt OK.
26 november: PEAB har en kontaktträff på slottet. Karl-Erik och Karl Axel är med
på informationen.

___________________________________________________________________________
Studiebesök

I början av april: John tog hand om Kista fotoklubb som hade fotosafari i
Ångkraftverket.
John tog också hand om Västerås Fotoklubb för ett liknande arrangemang.
28 maj: Europaklubben blev guidad av Karl Axel
9 oktober: Karl Axel har en lunchguidning för folk från Bombardier transportation.
15 oktober: Karl-Erik är värd för en grupp vattenfallare som håller på med
värmekraft.
19 oktober: Karl Axel guidar Alf Borgström m.fl. runt i Ångan.
Alf är en av initiativtagarna till återupplivandet av observatoriet ute vid Åkesta.
22 oktober: Karl-Erik guidar.
23 oktober: Karl Axel har en ny lunchguidning för folk från Bombardier
transportation.
27 oktober: vi får besök av en busslast från Stockholm – Tekniska Museets
Vänner. En guidning med ”pic-nic lunch”
6 november: Guidning för AFI /(ABB Fria Innovatörer). Värd:: John
27 november: Karl Axel guidar 20 personer från Västmanna-musiken.
13 december: Kunskapsskolan fira Lucia i gamla pannhallen.

Kontakter med
Vattenfall

24 januari: Ordföranden i Vattenfalls kulturarvskommitté Nils Friberg besökte
Ångkraftverket – vilket gladde oss. Vid besöket representerades föreningen av
Karl Axel, Karl-Erik och Lars J. Vi fick en god kontakt med Nils Friberg, som vi
uppehöll via mailkontakt.
Han berättade att det i Nyköping fanns material som kanske kunde vara intressant
för oss. Se vidare under ”Främmande prylar”.

ABB-kontakter

Per-Axel Larsson är vår kontaktperson inom ABB.
14 februari: Karl Axel besöker Melker tillsammans med Lars J.
7 mars (må): Vi besökte ett förråd ute på Örjan där ABB förvarar en del äldre
utrustning. Lokalen skall nu tömmas, vi ser om vi kan ta över utrustningen till oss.
Med är: Karl-Erik, Lars J och Karl Axel. Se vidare ”Yttre prylar”.
16 november: Lars J. och Karl Axel åker med Per-Axel från ABB till Eskilstuna
för att i Munktells museets samlingar titta på en större synkronmaskin, som ev.
skall tas ”hem till ABB”.

STAL-kontakter

22 november: Karl-Erik och Karl Axel hyr bil och åker till STAL i Finspång för att
hämta hem en modell av våra ångturbiner.
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MdH-kontakter:

4 april: Professor Lars Ekdahl besöker vårt arkiv. Tycker det är intressant. MdH:s
studenter borde kunna hitta intressanta uppslag här för vidare ”forskning”.
17 september: Pekka kommer med en grupp studenter för att studera hur ett
kraftverk fungerar – ett årligt återkommande besök.
12 november: MdH hämtar från Rörverkstaden experimentutrustning som har
tillhört den gamla Science-Center föreningen – för kommande aktiviteter.

Västerås
Stadsarkiv

11 december: Lars-Erik och Karl Axel botaniserar i stadsarkivets handlingar – om
Ångkraftverket.

Yttre kontakter

Västerås kommun:
30 maj: kommunalråden Elisabeth Unell, Ragnhild Kjellberg och Mikael
Damsgaard gästar föreningen / Ångkraftverket.
Föreningen representerades av Lars E. – Karl-Erik – Lennart och Karl Axel.
Efter rundvandring hade vi ett givande möte i vår klubblokal.
4 juli: Karl Axel får som tack för en tidigare guidning en barnbok av författaren Stellan Sjödin. Handlingen tilldrar sig i hamnområdet inkl Ångkraftverket.
Hösten 2007: Karl Axel har på Västerås Pensionärs universitet (PU) berättat om
Ångkraftverket.
Hösten 2007: Karl-Erik och Karl Axel har guidat en grupp lärare / lärarstudenter
från MdH samt informerat allmänt om Ångkraftverket.
9 september: vi firade Kulturhusens dag genom att visa Ångkraftverket för
allmänheten. Sammanlagt kom det c:a 300 besökare.
11 oktober: Tekniska Föreningen / Elektriska Klubben har haft ett föredrag över
hur skanningen av Ångkraftverket gick till.

Ur VLT

11 oktober

Gurkstadens stolta arv

26 oktober

Iskall kokpunkt

9 november

Kokpunktens byggstart kan bli på nyårsafton

10 november Ulla-Brita Arnör: Kokpunkten är ett högriskprojekt.
Äventyr på Lögis eller Ångis ?
15 november Bengt Andersson: Äventyrsbad kostar oavsett placering
26 november Ulla-Brita Arnör: Lögarängen idealisk för ett äventyrsbad
27 november Bad och lek ska samsas ned energiforskning.
Kokpunkten blir internationellt energicenter
28 november Vlt.se: Tyck till om planerna för Kokpunkten
14 december

Kokpunkten kn få ministerdraghjälp
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29 december

Kokpunkten rena rysaren. Peab vill inte avslöja om projektet i
Ångkraftverket blir av – trots krav på besked före nyår

Främmande
prylar

4 april: Vi får intressant utrustning från ABB (som tidigare förvarats ute på
Örjanverkstaden). Gäller gamla motorer, brytare m.m.
Vår egen lyftutrustning räcker inte utan Karl Axel ordnar snabbt fram en stor
gaffeltruck från Volvo serviceverkstad. Som tack bjuder vi på tårta.
Med i flytten är det gamla gänget – se ovan.

Forts.

Efter semestern: Det material från Nyköping som Nils Friberg, Vattenfall, hade
lovat vid sitt besök i januari, kom nu. Den innehöll bl.a. instrument, gasmätare och
en fin gammal Wenström-motor.

Främmande
prylar

12 november: via kontakter med Bengt Spade / René Sjöstrand i Göteborg –
kommer till Mälarenergis förråd i Köping en äldre jonventil samt en
halvledarventil som båda tidigare ingått i världens första HVDC-överföring. Vi
hade inte plats i våra förråd.
Detta är en story som började 2006
17 december: Starten på äventyret med ”ångmaskinen från Forneby”.
Det kom ett mail från Bengt Spade som började:
”Hej Karl Axel ! Jag har just haft samtal med Karl-Inge Svensson på Forneby såg
som ligger ca 15 km NNV om Sala. Där har man en tvåcylindrig, stående
kompoundångmaskin tillverkad 1900 av AB Atlas i Stockholm. ….. Byggnaden
där maskinen står ska nu rivas och ägaren Dala Group vill ha bort maskinen. …..
Ta kontakt med …
Den 20 december åkte första gruppen upp till Forneby för att inspektera/för att ta
foton / för att träffa Karl-Inge Svensson
Med upp var: Lars J – Bengt A – John E. – Karl Axel och Per-Axel (ABB)..
Detta gav upphov till ett stort arbete som får följas under 2008.
Medlemsantal

Vid årets slut hade vi 85 medlemmar.

