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Årsmöte

27 maj

Arbete i
Ångkraftverket

Gruppen som jobbade under året var: Karl-Erik – Lars J. – Lars-Eric Bengt A. – Lennart L. – Karl Axel

Årsmöte i vår föreningslokal.

Året har varit ett mellanår – i väntan på att något ska ske med
byggnationen i Ångkraftverket.
Arbetet under året har varit att:
- överflytta prylar från Ångkraftverket
- dokumentera den utrustning som finns i våra förråd.
Karl-Erik har fortsatt att intervjua äldre medarbetare. Det blir ett bra
komplement till övrig dokumentation vi har om Ångkraftverket.
Lars-Eric har skrivit ut intervjuerna och lagt in dem på föreningens
hemsida.
Lars-Eric har tagit över ansvaret för hemsidan.
Föreningens hemsida
www.angkraftverket.se Han har vitaliserat upplägget – infört nya delar. Det har kommit in mycket
dokumentationsmaterial.
Rekommenderar ett besök.

Kontakter med PEAB

7 april

Karl Axel träffar Bo Olsson

Yttre kontakter

Föreningen har blivit medlem i Arbetsam / Arbetslivsmuseernas
samarbetsråd.
I maj månad lånade vi ut material till en utställning i Turbinhuset –
arrangerad av en student på MdH, Åsa Forsgren.
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Kontakt med Tekniska
Föreningen /
Elektriska Klubben

November

Lars-Eric och Karl Axel deltog i en informationsträff
på slottet om Hembygdsförsäkringen.

7 september

Föredrag i Kunskapsskola:
”Vi får höra läget runt Kokpunkten” – planerna för EIC
/ Energy Intelligence Center, med Science Center, såväl
som andra aktiviteter. En information som gavs av Bo
Olsson, PEAB och Herman Söderqvist.

12 mars
Källforskning i
Landsarkivet i Uppsala
19 mars

Lars-Eric J. och Karl Axel åker till Uppsala och
Landsarkivet för att titta i Vattenfalls arkiv om material
från Ångkraftverket.
Hittar intressant material kring driften – kring
bilverkstaden m. m.

13 januari

Vid en träff med Nils Friberg på vattenfalls kontor i
Stockholm, presenterade Karl Axel utkastet till den
blivande boken. Nils pratade då om att ”vi kanske ska
ha en speciell pressrelease för den”.

3 juni

Karl-Erik och Karl Axel är på årets Marie Nissers
stipendieutdelning - för att presentera den slutliga
utgåvan av boken om Ångkraftverket.
Vattenfall talade då om att trycka upp den i 1 000 ex.

September

Då Karl Axel tar kontakt med Vattenfall för att höra
hur långt det gått med tryckningen – får han veta att
Vattenfall har dålig ekonomi – det blir ingen tryckning
av någon bok.

23 december

Boken kommer från bokbinderiet – Karl Axel har låtit
Aurells tryckeri trycka upp boken.

Föredrag på
Fritidsbåtmuseet

12 mars

Karl-Erik berättar om Ångkraftverket för Vattenfalls
Veteraner i Västerås’

Föredrag hos
Badelunda Hembygdsförening
Föredrag på
Pensionärs
Universitetet - PU
Kontakter med ABB

18 mars

Karl-Erik håller föredrag om Ångkraftverket och
berättade om planerna för kraftverkets framtid.

25 mars

Karl Axel berättar om Ångkraftverket i en studiecirkel
som handlar om äldre tekniska verksamheter i Västerås

23 mars

Lars J. och Karl Axel åker tillsammans med Per-Axel
L. till Hedemora för att välja ut äldre maskiner ur
Bengt Fogelbergs samling.

Medlemsantal:

Vid årets slut hade vi 90 registrerade medlemmar.

Boken om
Ångkraftverket

