VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Lars Foberg ordförande, Anne Louise Kemdal, vice
ordförande, Christian Kindblad, sekreterare, Gabriella Jansson, kassör samt ledamöterna
Anders Ödman, Arne Thornberg och Niklas Larsson.
Suppleanter har varit Ingrid Andersson och Joakim Frieberg.
Revisorer
Carl Bergendorff har varit föreningens revisor med Maria Wallin som suppleant.
Valberedning
Jenny Hällström (sammankallande) och Eber Ohlsson har utgjort valberedningen.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda styrelsemöten (utöver ett
konstituerande möte).
Programverksamhet
Under året genomfördes åtta studiebesök och utflykter:
• Studiebesök i Eslöv tisdagen den 31 januari
Vi besöker flygplanstillverkaren Blackwing i Eslöv. Blackwing har utvecklat och tillverkar
lätta enmotoriga flygplan och använder härvid avancerad kolfiberteknik. Man kan säga
att Blackwing tar vid där Malmö Flygindustri, MFI, en gång slutade. Värdar vid vårt besök
var Yngve och Niklas Anderberg, far och son, som utvecklat flygplanet och driver
företaget.
• Årsmöte onsdagen den 29 mars
På föreningens årsmöte, onsdagen den 29:e mars gav kommunstyrelsens ordförande i
Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh, sin och stadens bild av Malmö industriella arv och hur
det skall förvaltas och göras levande i framtiden. De stora utmaningar som Malmö står
inför med bostadsbrist, hög arbetslöshet och trevande integration belystes.
• Studiebesök i Nymölla tisdagen den 25 april
Vi besökte då Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Stora Enso hälsade oss
välkomna till en bred företagspresentation och en guidad tur på massa- och

pappersbruket. Guide var Jörgen Svensson. Nymöllabesöket inleddes dock i den gamla
kvarnen i Möllehusen vid Skräbeån där vi fick en redogörelse för åns tidigare betydelse
för trakten.
• Studiebesök i Ljungbyhed tisdagen den 23 maj
Denna dag var vi på Ljungbyheds flygplats. Vi inledde med ett besök vid Saabs
underhållsverkstad för SK 60-flygplanen. Därifrån gick vi över till Trafikflyghögskolan
strax invid, Här utbildas civila piloter med behörighet att flyga stora flermotoriga
passagerarplan. Huvudman för den 2,5 år långa utbildningen är Lunds universitet, men
utbildningen ingår i Yrkeshögskolan. Vi avslutade med ett besök på Ljungbyheds
Militärhistoriska museum som berättar om Ljungbyheds historia från tiden som
exercished fram till nedläggningen av F 5.
• Studiebesök i Simrishamn den 2 september.
Vi började med ett besök i Garverimuseet i centrala Simrishamn. Här berättas såväl de
mindre hantverksmässiga garveriernas historia som den om Ehrnbergs läderfabrik. Vi fick
en mycket kvalificerad visning. Därefter besökte vi Autoseum som är ett bil-, flyg-,
mekanisk musik- och leksaksmuseum under samma tak. Under lunchen fick lyssna till
Ingemar Johnn, som berättar om bilens skånska historia.
• Studiebesök den 14 september på Absolut Co.
Besöket startade i destilleriet i Nöbbelöv och slutade vid Åhus hamnterminal. Våra värdar
var Peter Neiderud, Maria Béres samt Anna Linell. Redan i Nöbbelöv fick vi en bred
presentation av Absolut. Vi fortsatte sedan till ”Satelliten”, en nybyggd
tappningsanläggning i utkanten av Åhus där vi fick ta del av information om
produktsortimentet och blev visade tappningslinjen. Besöket avslutades i hamnen, där vi
fick se det automatiska höglagret med flaskor som ska distribueras över hela världen.
• Studiebesök hos Wayne Fueling Systems i Malmö den 9 oktober.
I hundra år har vi tankat våra bilar på samma sätt med bensin eller diesel men nu sker
stora förändringar. En växande andel elbilar, natur- och biogasdrivna bilar kräver en helt
ny "tankningsteknik". Betalningen flyttar till telefonen. Verksamheten i Malmö står nu
inför stora förändringar, mycket som en anpassning till den förändrade marknaden. Så
kommer produktionen flyttas till Skottland. Företagets egen ”historiker”, Åke Skans, var
vår värd och berättar om företagets snart hundraåriga historia i Malmö och visar
produktionen.
• Studiebesök på Ringsjöverket i Stehag den 7 november.
Stora ansträngningar görs nu för att trygga den framtida vattenförsörjningen i Västskåne
för både hushåll och industri, och där vattenverket i Stehag har en central roll.
Föreningen gjorde därför ett besök på Ringsjöverket, där Kenneth M Persson, professor
vid Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära i Lund samt forskningschef på Sweden
Water Research berättade om vattenförsörjningen i Skåne.

Besöket i Stehag inleddes dock vid Merabs avfallsanläggning vid Rönneholms mosse där
vi såg på en unik elgenerator kopplad till en stirlingmotor som drivs med biogas från
deponin.
• Årets sista medlemsmöte blev ett studiebesök på snusfabriken Fiedler & Lundgren i
Malmö den 22 november. Vi fick en introduktion och lärde oss om snusets och
snusandets historia liksom företagets historia varefter vi gjorde en grundlig rundvandring i
produktionen.
Webbsajt och Facebook
Föreningen har en egen webbsajt, www.industrihistoriaiskane.se, där föreningen
annonserar sina aktiviteter. På webbsajten finns mycket annat läsvärt med anknytning till
skånsk industrihistoria. Föreningen har dessutom en sida på Facebook. Dess främsta
syfte är att ge en ny publik en länk till vår egen sajt. Föreningen tackar Eber Ohlsson för
underhållet av webbsajten.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2017 var 150 kronor per år för ordinarie medlem, 75 kr för
studerande och 500 kr för företag och föreningar.
Ekonomi
Antalet betalande medlemmar uppgick under året till 69. Årets verksamhet gav ett
överskott på kr 1512, vilket gjorde att kassabehållningen vid årets slut ökade till kr
18286. I övrigt hänvisas till bifogade resultatrapport.
Malmö den 19:e mars 2018.
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