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Årsmöte:

Mötet hölls den xxx maj 2012 i Västerås Småbåtsmuseum – i samband
med att man firade föreningens 10:e verksamhetsår.
I samband med årsmötet delades det ut diplom till medlemmar som varit
med från starten och deltagit i olika styrelseuppdrag under åren. De som
fick diplom var:
Bertil Jonsson – Erik Fornander – Karl-Erik Adolfsson – Leif Hjärne –
Bertil Bertilsson – Åke von Sydow och Karl Axel Jacobsson.

Allmänt:

Allting går inte i den takt som man tror att det skall ske. I förra årets
kallelse trodde vi att man vid den här tidpunkten skulle vara i gång med
förverkligandet av Kokpunkten – nu tror vi att starten kommer under
detta under detta år.
Under året har dock inte arbetet inom oss eller hos PEAB legat stilla.
Tillsammans med PEAB har en introduktionsfilm om gamla
ångkraftverket kommit till stånd. Den kan ses på vår hemsida.
Vi har även plockat fram grundmaterial till en informationsskylt som är
placerad innanför staketet - vid gångstigen nere mot Mälaren.

Hemsida:

Händelserna utåt mot allmänheten är vår uppdaterade hemsida –
www.angkraftverket.se - , som fått mycket beröm. Här har vi lagt ut ett
utökat bildmaterial, klipp ur tekniska notiser som gäller Ångkraftverket,
vår intervjuserie – se även nedan.

Att hemsidan börjar bli bekant bland allmänheten märks främst genom
det ökande antalet besökare på hemsidan – även från utlandet.
Arkivet – förrådet:

I föreningen arbetade vi under 2012 främst med dokumentation av
material i vårt arkiv / bibliotek – som under året fick fördubblad yta, när
PEAB flyttade ut en del av sin materiel från vår tidigare gemensamma
yta.
Arkivet börjar även bli känt utåt – bl.a. genom att vi nu även är
medlemmar i Arkiv Västmanland.
Genom egna kontakter försöker vi även sprida kunskaper om vårt unika
arkiv – med många ”pärlor”. Detta har bl.a. resulterat i sökning efter
material till två av ASEA:s främsta tekniker, som var med från början:
Jonas Wenström och Ernst Danielsson – som ska vara med i en
kommande bok om dessa två pionjärer på elkraftområdet.
Att arkivera är ett tidsödande arbete då det i många fall även kräver
fotodokumentering – men intressant när man emellanåt hittar några
”pärlor” så man förlorar sig i en intressant läsning.

Nya inventarier:

Det stora objektet som införlivats i våra lokaler är bl.a. en gammal men
nyrenoverad likströmsmotor, som tidigare stått ute på ”Motors” – men
som nu återfinns hos oss. En likströmsmotor om en gång hjälpt ett
bryggeri i Stockholm. Nu finns den i en glasmonter.

Studiebesök:

Vi har under året fått många förfrågningar om att få göra besök inne i
Ångkraftverket. Tyvärr – hela området är en byggarbetsplats, och detta
tillåter inte främmande personer att vistas inom området.

Skriverier i VLT /
Västerås Tidning:

På den fronten har det varit relativt lugnt under året.

Medlemsantal:

Vid årets slut hade vi 72 medlemmar.

