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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, Hans Callenfors och Karl Axel Jacobsson.
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, Stig Selin och
Herman Söderqvist – att komma och informera om aktuella saker. Träffar
som har visat sig vara uppskattade.
Styrelsemöten:
Informationsmöten:
2 februari
11maj, med rundvandring i
13 april
Ångkraftverket
23 mars konstituerande
9 november
8 juni
7 september
26 0oktober
30 november
23 mars 2015. Mötet hölls den i Kokpunktens lokaler. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar informerade Håkan Östh om den pågående
utvecklingen:

Allmänt:

Lars Elvhage
Karl Axel Jacobsson
Hans Callenfors

Om det pågående arbetet med att bygga hotell i gamla P13P14
Om utvecklingen av ställverksdelen.

Efter informationen blev det visning av våra lokaler i Rörverkstaden.
Allting går inte i den takt som man tror att det skall ske. Nu hoppas vi att
man snart ska komma igång med förverkligandet av Kokpunktens övriga
delar: utvecklingsarbetet med Turbinhallen – ställverksdelen – de båda
kontrollrummen: pannkontrollrummet / elkontrollrummet.

Vattenfall-kontakter

Under året har vi inte haft några personliga kontakter med Vattenfalls
Kulturarvskommitté.

Andra kontakter:

-

Hemsida:

Händelserna utåt mot allmänheten är vår hemsida –
www.angkraftverket.se och www.ångkraftverket.se , som fått mycket
beröm. Här finns bildmaterial, klipp ur tekniska notiser som gäller
Ångkraftverket, vår intervjuserie med tidigare medarbetare. En tidsaxel
över händelser i verket - ett ”Snabbsök A-Ö”.

Arkivet – förrådet:

I föreningen fortsatte arbetade under 2015 främst med dokumentation av
material i vårt arkiv / bibliotek –
Genom egna kontakter försöker vi även sprida kunskaper om vårt unika
arkiv – med många ”pärlor”.

Nya inventarier har fått
liv
Kontakt med ABB.

23 januari besökte Karl Axel J. ABB:s Örjanverkstad för att studera en
motor som ev. skulle putsas upp. Det visade sig vara en för dem okända
maskiner som fick sin förklaring – vi hade lika dana i vårt förråd:

-

En 3-fas asynkronmotor från 1890-talet – se nedan
En jubileumsmotor – motor 200 000
En DC-motor – Wenströms väkända

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 på
byggarbetsplatsen. Tyvärr – hela detta område är inte tillåtet för främmande
personer att vistas inom
Besök har däremot kunnat anordnas i området kring gamla pannhallen och
ställverksområdet, inkl. elkontrollrummet.

-

13 maj kom en grupp på 10 personer från Karlstad Energi på
besök. De hade dagen innan besökt Mälarenergi.

-

Ett par dagar senare – den 20 maj - fick vi besök av två
studenter från Samhällsprogrammet vid Kulturgeografiska
Institutionen vid Stockholms Universitet. De hade fått i
uppgift att studera ”Det gamla ångkraftverket i Västerås”.
Anm: några veckor senare fick vi deras uppsats.

-

18 juni kom en grupp från Bombardier Transportation. En
grupp som Karl Axel J tidigare i maj träffar på ELFACK i
Göteborg.

-

11-13 september – Årets Kulturarvsdagar:
Fredagen den 11 var det Visning för skolor. En klass från
Rudbeckianska var representerad med sin lärare Eva Fors.
Lördagen och söndagen var reserverade för allmänheten. Det
kom under dessa två dagar närmare 500 personer. Redan när
vi öppnade var det köer. Det blev några händelserika dagar.

-

16 september var det dags för ”första spadtaget” för hotellet.
Föreningen var representerad av Lars E. Karl Axel J.

-

6 oktober kom c:a 15 representanter från olika länsstyrelser i
Sverige på besök, för att studera hur man kan utnyttja en
kulturarvsförklaras byggnad till nya nya ändamål, utan att
tappa tråden i den gamla verksamheten.

-

10 november: Westinghouse Old Generation kom med ett 25tal personer på besök. Efter information om ångkraftverkets
tillkomst och användning, blev det information om
hotellbygget av Stig Selin Peab, rundvandring i turbinhallen /
ställverksdelen.

HUB 2015

Den 12 november var det dags för HUB 2015, Västerås egen kraftsamling
inom elsektorn, med representanter från hela Sverige. Från föreningen
deltog Lars E, Hans C. Lars-Eric J, Karl Axel J.

Yttre kontakter

Tekniska Museet
Lokalhistoriska
nätverket
ArbetSam
Hembygdsförbundet
Arkiv Västmanland

Medlemsantal:

Vi upprätthåller kontakterna med TM inför
kommande arbete med utställningar.
Karl Axel är som tidigare med i styrgruppen för
det lokalhistoriska nätverket.
Aktiviteterna har varit vilande under 2015..
Föreningen är medlem i ArbetSam.
Föreningenät medlem i Västmanlands
Hembygdsförbund.
Föreningen medlem i Arkiv Västmanland.

Vid årets slut hade vi 72 medlemmar.

