Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelse:

Ordförande
Sekreterare / ansvarig för hemsida:
Skattmästare:
Ledamot:
–

Lars Elvhage
Lars-Eric Johansson
Karl Axel Jacobsson
Anette Berglinn
Harry Frank
Per-Axel Larsson
Hans Callenfors

Representant från PEAB
Adjungerande

Bo Olsson
Bertil Bertilsson
Åke von Sydow

Revisor: Gunilla Hasth Kaneberg
Valberedning: Åke von Sydow

Medlemsavgift:

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

Årsmöte

27 maj

Styrelsemöten /
medlemsmöten

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Under året har vi infört öppna medlemsmöten. Dessa möten blandas med
de ordinarie styrelsemötena.

Årsmöte: i Kokpunktens
konferenssal

Båda dessa möten hålls normalt första måndagen i varje månad – med
uppehåll under sommarmånaderna.
Detta första år har de öppna medlemsmötena skett: 8 april, 7 okt och 2 dec.

Arbete i
Ångkraftverket

Gruppen som jobbade under året har varit: Lars Elvhage – Lars-Eric
Johansson – Hans Callenfors –Gerd Walter Wupperfeld – Karl Axel
Jacobsson .
Arbetet under året har varit att:
- Fortsätta med att förteckna arkivmaterial.
- Välja ut ”prylar” från P13/P14 som ska sparas och exponeras i nya
hotellet.
Under året har vi tagit hand om en del unika instrument /
laboratorieutrustning från de sista resterna av Svenska Metallverken /
Outokumpukoncernen via Granefors Bruk AB i Likvidation (det sista
kvarvarande bolaget).

Utställning:

Under 5 veckor i februari-mars ordnade föreningen en välbesökt och
uppskattad utställning i Västerås Stadsbibliotek. Temat var ”Västerås
Ångkraftverk Dåtid-Nutid-Framtid”.

Allt material från utställningen ”Dåtid-Nutid-Framtid” har lagts in på
Föreningens hemsida
www.angkraftverket.se hemsidan. Antalet besökare på hemsidan har ökat med c:a 3 %. Är nu i
snitt 17 per dag räknat över hela året.
Rekommenderar ett besök.

Studiebesök:

Vi har liksom tidigare år fått flera förfrågningar om att få göra studiebesök
inne i Ångkraftverket. Tyvärr – hela området är ännu en byggarbetsplats,
och detta tillåter inte främmande personer att vistas inom området.

Kontakter med PEAB / Vi har haft regelbundna träffar med:
Håkan Östh – Herman Söderqvist – Bo Olsson
Kokpunkten:
Under våren 2013 – för att titta framåt – bildade Kokpunkten några
arbetsgrupper.
I olika grupper ingår Lars-Eric Johansson, Karl Axel Jacobsson. och Åke
von Sydow.
Efter de första mötena blev det en paus i väntan på avtal mellan KTH och
Mälardalens Högskola samt avtal med hotelloperatör.

Yttre kontakter:

Föreningen är medlemmar i följande föreningar:
- Arbetsam / Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.
- Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.
- Arkiv Västmanland.
Dessa medlemskap ger oss ytterligare kanaler att sprida information om
Ångkraftverket.
Riksantikvarieämbetet:
Lars-Eric J var inbjuden till och deltog på ett workshop i mars med
rubriken “Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv”.
Arrangör var Riksantikvarieämbetet.
Lars-Eric J deltog på Riksantikvarieämbetets höstmöte i november. Temat
för mötet var “Kulturarvet i samhällsutvecklingen”
Avrapportering gjordes till Kokpunktens ledning, som också stod för LarsErics kostnader i samband med konferensen.
Lokalhistoriska nätverket:
Karl Axel är som tidigare med i styrgruppen för det lokalhistoriska
nätverket.
Tekniska Museet:
Lars-Eric Johansson och Karl Axel Jacobsson har besökt Tekniska Museet
i Stockholm och några av dess förråd i närområdet, för att hitta ev.
lämpliga objekt för framtida visning i Kokpunkten.

Medlemstal:

Per Kunkell:
Har skrivit om Ångkraftverket – en C-uppsats från lärarutbildning.
.
Vid årets slut hade vi 66 betalande medlemmar.

