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De som regelbundet träffats under en stor del av året – på
onsdagarna mellan 09-12 – för att arbete aktivt med föreningens
angelägenheter, har varit: Lars Elvhage, Lars-Eric Johansson,
Hans Callenfors och Karl Axel Jacobsson.
Lars-Eric har producerat en serie affischer i
”Kvällstidningsformat” – men med innehåll om ångkraftverket.
För att stimulera medlemmar till ett aktivt deltagande i
verksamheten, har vi under året haft en del öppna
informationsträffar, där alla är välkomna. Vi har fått representanter
för Kokpunkten: Håkan Östh och Herman Söderqvist – att komma
och informera om aktuella saker. Träffar som har visat sig vara
uppskattade.
Styrelsemöten:
Informationsmöten:
3 februari
3 maj
7 april
13 oktober
5 maj - inför årsmötet
14 december
1 september
3 november
Mötet hölls den 27 maj i Kokpunktens lokaler. Förutom
sedvanliga årsmötesförhandlingar informerade Håkan Östh om
den pågående utvecklingen:
- Om badet som skulle invigas till hösten 2014
- Om det pågående arbetet med att bygga hotell i gamla P13P14
- Om utvecklingen av ställverksdelen.
Efter informationen blev det visning av badet som nu hade fått
nytt namn: från Äventyrsbadet till Action-badet

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 Kokpunktens övriga delar: Hotellet
och utvcklingsarbetet med Turbinhallen – ställverksdelen. Nu tror
vi att starten kommer under detta år.
Under våren – inför byggandet av hotellet – har arbetsgruppen
varit med om att ta ut / märka ut – prylar som sedan kan komma
att ”smycka upp lokaliteterna.
Under året har badet invigts. Det började med en kvällsaktivitet
den 27 augusti – en VIP-kväll - där man hade inbjudit folk som
deltagit i badets olika etapper – som avslutade med bad och andra
aktiviter i Aktion-badet.
Dagen efter var det officiell invigning. Då användes bl.a. några
”rattar från P13/P14” för att ånyo starta upp verket/badet. Ångan
flödade ur utblåsningrören till gamla G7..
Under hösten har sedan pannorna P13/P14 blivit rensade på sitt
innehåll
Efter sommaruppehållet – lämnade Karin Haberman och Teo
Ehnlund/KTH- sin utredningning om Kokpunktens framtida
användning i olika projekt. Arbete med utvärdering pågår.

Vattenfall-kontakter

Under året hade vi kontakt med Vattenfalls kulturarvskommitte –
främst företrädd av Lars Jacobsson, f.d. ordf. i kommittén.
Detta resulterade i att de hade den 18 september ett av sina
styrelsemöten till Västerås – med ”titt in i föreningens lokaler” – i
såväl bibliotek/arkiv som ”materialförråd.. Ett intressant och
givande möte. Vid mötet fick man även en presentation av Håkan
Östh om Kokpunktens vidare öden.
Inför mötet hade man även bett om ett sammanträffande med
representant för ABB – för att höra hur de arbetade med sin
historia.
Vi har även haft besök av Vattenfalls pensionärsförening.
Karl Axel och Lars-Erik berättade om Ånkkraftverkets historia –
avslutades med ett besök i Turbinhallen. Efteråt tog Bo Olsson,
Peab med sig gruppen till ett besök i badet.

Andra kontakter: den

9 oktober hade vi besök av Köping/Arboga Tekniska Förening.
Karl Axel och Lars-Eric informerade om både historia och delar
av framtiden. Efteråt blev det ett besök i Turbinhallen – innan
Bosse Olsson tog hand om besökarna för ett besök i badet.
En f.d Vattenfallare Halvard Nordmark - besökte arbetsgruppen
och berättade om sina erfarenheter från Ångkraftverket 19581965.

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. Hemsidan har utvecklats av Lars-Erik så att den blir
åtkomlig även vis mobilen. Den har även omstrukturerats om så
att det ska bli lättare att navigera/hitta. En tidsaxel över händelser i
verket har kommit till – liksom ett ”Snabbsök A-Ö”.

Arkivet – förrådet:

I föreningen arbetade vi under 2012 främst med dokumentation
av material i vårt arkiv / bibliotek –
Genom egna kontakter försöker vi även sprida kunskaper om vårt
unika arkiv – med många ”pärlor”. Detta har bl.a. resulterat i
material till en bok om två av ASEA:s främsta tekniker, som var
med från början: Jonas Wenström och Ernst Danielsson – två
pionjärer på elkraftområdet. Resultatet blev en bok med titeln:
Välkänt och okänt – skriven av Sture Eriksson – utgiven av
Industrihistoriska Föreningen.

Nya inventarier:
Kontakt med ABB.

Förutom att arbeta med arkivet har Karl Axel börjat intressera
andra medlemmar för att börja arbeta med vårt innehav av ”prylar”
– kanske driftsätta några motorer – få dem att snurra.
Det finns flera intressanta objekt som kan rustas upp – få nytt liv.
Vi fortsätter.

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.

Yttre kontakter

Tekniska Museet
Lokalhistoriska
nätverket
ArbetSam
Hembygdsförbundet

Yttre kontakter / forts.
Medlemsantal:

Arkiv Västmanland

Vi upprätthåller kontakterna med TM inför
kommande arbete med utställningar.
Karl Axel är som tidigare med i
styrgruppen för det lokalhisoriska
nätverket.
Föreningen är medlem i ArbetSam.
Föreningenät medlem i Västmanlands
Hembygdsförbund.
Föreningen medlem i Arkiv Västmanland.

Vid årets slut hade vi 68 medlemmar.

