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Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.
Styrelsen sände under våren 2011 ett brev till ett urval företag inom svensk elkraftindustri inkl
myndigheter, där vi propagerade för ett energitekniskt centrum i Kokpunkten. Brevet åtföljdes
av boken om Ångkraftverket.
Medlemsavgift:

100:- för enskilda medlemmar
500:- för företag

Årsmöte:

Hölls den 31 maj 2011 i ABF-lokalen.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Håkan Östh, Kokpunkten, om den fortsatta utvecklingen
– närmast med att bygga Upplevelsebadet, som då beräknades starta efter semestern.
Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet.

Arbete i
Ångkraftverket:

Gruppen som jobbat aktivt – onsdagsgruppen – har varit:
Karl-Erik Adolfsson – Lars-Eric Johansson – Lars Jerregård – Bengt Andersson – Karl Axel
Jacobsson.
I väntan på start av det långsiktiga arbetet, har följande skett:
- Vi har fortsatt vårt dokumentationsarbete i arkivet.
- Vi har fortsatt vårt dokumentationsarbete i Rörverkstaden
- Vid årsskiftet 2011-12 fick vi nya lokaler i Rörverkstaden. Allt material som vi tidigare haft i
gamla förrådsbyggnaden blev då överflyttat till dit och ligger nu nerpackat i flyttkartonger i
avvaktan på en mera permanent lokal.
- Karl-Erik har lagt upp en pärm med dokumentation över ytterområden

Hemsidan:

Ångkraftverkets
bibliotek

Hemsidan – www.angkraftverket.se – har kontinuerligt uppdaterats.
Ett nytt avsnitt ”Rundvandring i turbinhallen” har bl.a. tillkommit.
Karl-Erik har intervjuat en tidigare medarbetare – Margit Pettersson. Detta var den sista i
intervjuserien.
Äldre böcker till Ångkraftverkets bibliotek
Hemfördes av Karl Axel Jacobsson 2011-10-31

Ett antal böcker från elteknikens första årtionden.
Det är böcker där merparten från början har tillhört pionjärerna inom ASEA.
Via Statens Elektroteknieka Fackskola – som startade 1919 – via Zimmermanska skolan –
Wenströmska gymnasiet har Ångkraftverkets Vänner nu fått överta dessa rariteter till böcker.
Speciella
händelser:

Första etappen på förverkligande av att utveckla Ångkraftverket – Upplevelsebadet – har kommit
igång. ”Första borrningen” skedde strax efter midsommar.
Vi har erhållit äldre teknisk litteratur från 1880- 1915, material som en gång tillhört de första
ASEA-pionjärerna: Ernst Danielson - Arvid Lindström – m.fl.

PEABkontakter:

Styrelsen har under året haft regelbundna kontakter med representanter för Kokpunkten. Det är
inte bara vår kunskap om anläggningen som de efterfrågar, utan också vårt kontaktnät i samhället
och industrin.

Yttre kontakter:

Lokala nätverket:
ArbetSam

Hembygdsförbundet

Medlemsantal

Karl Axel är som tidigare med i styrgruppen för det lokala
nätverket.
Föreningen är medlem i ArbetSam – en riksförening för
arbetslivsmuseer. Ett sätt att visa upp Västerås och föreningen på
det nationella planet. Här är vi en bland många aktörer på det
tekniska, museala planet. Man ordnar kurser, ger ut besökskatalog
m.m.
Föreningen är medlem i Västmanlands Hembygdsförbundet – även
den en rikstäckande förening – ett sätt visa upp föreningen som en
framtida lokal museiaktör.

Vid årets slut hade vi 84 medlemmar.

