VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Anne Louise Kemdal, ordförande, Christian Kindblad,
sekreterare, Ingemar Johnn, kassör samt ledamöterna Henrik Borg, Jenny Hällström, Lars
Foberg och Eber Ohlsson.
Suppleanter har varit Olga Schlyter och Gabriella Jansson.
Revisorer
Susanne Simonsson har varit revisor och Ingemar Wickström revisorssuppleant.
Valberedning
Sten Henriksson (sammankallande) samt Kerstin Arcadius och Stellan Westerberg har
utgjort valberedning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten.
Programverksamhet
Visning av utställningen på Tekniska museet.
Sex personer kom och två personer från museet ställde upp och visade utställningen.
Skånska Ingenjörsklubben,SIK inbjöd till program kring ”Glödlampans efterträdare ” den 2
mars.
The High Line Project i New York
I samband med att Svenska Industriminnesföreningen, SIM, höll sitt årsmöte i Malmö
tisdagen den 13 april på Teknikens och Sjöfartens hus, kunde även våra medlemmar höra
Jenny Hällström berätta om The High Line Project, en upphöjd järnväg genom Manhattan i
New York, som förvandlats till ett populärt utflyktsmål och ett strövområde. Ca 20 deltagare.
Besök på Skrombergaverken med föredrag om gruvan och fabriken i Skromberga
Onsdagen den 21 april arrangerade föreningen ett studiebesök på Skrombergaverken strax
utanför Helsingborg. Helene Stalin Åkesson från Regionmuseet i Kristianstad och AnnMargret Wendt från Skromberga Akademi gav oss en guidad rundvandring av
kammarugnar, tunnelugn, torkanläggning, urval av processutrustning, laboratorium med
pigment, klinkerarkiv, ritningar, modeller, invändig räls och mycket annat. Möjlighet fanns
också till en vandring i brukssamhället redan på eftermiddagen då Ann-Margret Wendt
guidade oss runt i bruksmiljön. Det blev en promenad till disponentvillan, Skromberga gård,
badhuset, ingenjörsvillor, sjukhuset, förmansbostäderna, där gruvhusen låg, grisahoddorna
och t.o.m. likhuset. Dagen avslutades med föredrag, kaffe och diskussion på Restaurang Sitt
In på Ekeby Möbler. Dagen var ett samarrangemang med Skromberga Akademi och
Regionmuseet Kristianstad. Över 100 personer deltog.

Industrihistorisk safari längs Helge å
Lördagen den 18 september gjorde föreningen en Industrihistorisk safari längs Helge å.
Dagen började på Ullspinneriet i Strömsborg utanför Osby och fortsatte sedan till Östanå
Pappersbruk och Broby Modellindustri AB. Ciceron under dagen var Göinge
Hembygdsförenings ordförande Sven Jensén. Samarbetspartners var Göinge och Osby
Hembygdsföreningar. Exkursionen lockade 16 deltagare.
Mazettikvarterets förvandling
Tisdagen den 19 oktober guidades vi genom Kulturhuset Mazetti i Malmö och fick
information om både gammal och ny verksamhet. Vi såg bl.a. Kulturskolan, Seriecenter,
Serieskolan och Skånska Målarskolans lokaler. Vi fick även se vad som fanns kvar av tiden
som chokladfabrik. Avslutning med rundvandring på Malmö Brygghus med ölprovning. 25
personer deltog.
Nordic Sugar – Örtofta sockerbruk
Lördagen den 27 november guidade Bengt Nilsson oss runt i det sista sockerbruket i Skåne.
Vi startade med en åkrundtur i vagn runt anläggningen och därefter besåg vi den moderna
produktionsanläggningen. Järnvägshistoriker Gunnar Sandin avslutade besöket genom att
berätta om järnvägens utveckling med koppling till Örtofta. 20 deltagare.
Remisser
Föreningen har under året svarat på följande remisser från Malmö Stadsbyggnadskontor:
•Angående planändring i Hyllie
•Diskussionsunderlag inför Markprogram för näringslivet
•Naturvårdsprogram 2010, samrådsförslag april 2010
•Så förtätar vi Malmö!, Dialog-pm 2010:2
Styrelseresa
Föreningens styrelse besökte Brede Vaerk, Kongens Lyngby, den 5 augusti 2010. Vi blev
guidade runt byn som helt var ägd och uppbyggd kring klädesfabriken. Brede Vaerk är nu en
del av Nationalmuseet i Köpenhamn.
Övrigt
Föreningen har ett samarbete med Malmö museer och Skånska Ingenjörsklubben, vilket
bland annat innebär att föreningen har tillgång till sammanträdeslokaler på Teknikens och
Sjöfartens Hus i Malmö.
SIM
Föreningen har under året diskuterat ett samgående med SIM Svenska Industriminnesföreningen. Anne Louise Kemdal och Jan af Gejerstam har utarbetat en PM till
samarbetsavtal mellan SIM och lokala föreningar. Se Sim&IHS PM 100306. Beslut togs att
vidareutveckla detta samarbete. Jenny Hällström, som har invalts som ordinarie medlem i
SIM:s styrelse, utsågs att representera IHS.
Facebook
Föreningen har fått en egen sida på Facebook. Dess främsta syfte är att ge en ny publik en
länk till vår egen hemsida.

Ekonomi
Antalet betalande medlemmar uppgick under året till 74, varav en stödjande institution. Årets
verksamhet gav ett underskott på kr 2.452, vilket gjorde att kassabehållningen vid årets slut
minskade till kr 11.956. I övrigt hänvisas till bifogade resultatrapport och bokslut.
Malmö den 11 februari 2011
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