
Aktiviteter under 2020  Bofors 
Luftvärnsförening
Arbete i området vid Mumblingshamrarna

Fotografering av gamla ritningar vid Saniteten

Skanning av glasplåtar från Bofors historiska arkiv

Informationsskylt vid Folkkanonen på Rävåsen

Hjälp till filmteam från Japans  statstelevision

Arbete och visning vid Tuggenområdet



Här startade Bofors verksamhet 1646



Hela området runt vattenhjulen har städats upp 



Möte med kommunen och Booforsen om renovering av vattenhjulen



Kommunen har påbörjat sätta tak över vattenhjulen för att därefter renovera dem



Mats Karlsson förbereder fotografering av ritning från början av 1900-talet



Besök av doktorand Cecilia Beckman Örebro Universitet



Leif Lundin redo att skanna en glasplåt efter omfattande rengöring 



Leif visar upp hur stor en glasplåt kan vara, visande Bofors Herrgård från1800-talet



Alf-Åke Rydholm och Mats Karlsson sätter upp informationstavla vid Folkkanonen





Teveteam från Japans statstelevision filmade på Alfred Nobels laboratorium 



Luftvärnsföreningen hjälpte till under filminspelningen och fick visa upp Bofors Industrimuseum



Nu hittar man till Alfred Nobels skjutbana på Tuggenområdet



Alf-Åke sätter upp nya informationstavlan över Tuggenområdet



Tommy Johansson  har byggt bron för att alla skall kunna komma till informationstavlan



Tommy har även byggt bro nr 2 som  Bertil Nilsson lägger på plats med sin grävmaskin



Bron på plats och gångstig för att kunna komma till bostadsområdet



Gångstig så att alla kan komma till bostadsområdet från besökscentrum vid ladan



Bertil hjälper till med klippaggregatet att säkert ta ner gamla spruckna träd



Alf-Åke Rydholm och Björn Winnberg går igenom var guidestig och parksoffor skall placeras



En nedblåst gran är början på tillverkning av parkbänkar i området



Första parkbänken på plats mellan ventilstationen och skjutfundamenten



Andra parkbänken mellan körbanan och dess manöverhus



Tommy har tillverkat alla parkbänkarna, denna vid körbanan och bunkern för vittnesplåtar 



Vittnesplåt som Bofors Luftvärnsförening fick vid 80-års jubileet Bofors Test Center



Bänk vid betongfundamenten till timmerrännan före Trätuggen ”flishuset”



Alla betongfundament i området kommer att få var sin Gullviva



Järnvägsvallen för flistågen ner till flisplan på Boforsområdet, i bakgrunden Bofors station



Bostadsområdet söder om järnvägen som finns uppmärkt med pinnar



Bostadshuset där Elin Lindgren bodde var tidigare laddningshus när skjutbanan var i bruk 



Bostadshuset närmast järnvägen var tidigare skjutpaviljong



Mats Karlsson tog ledarskapet med vårstädning när Coronapandemin gjorde sitt antågande



Annelie Karlsson i full färd med att vårstäda körbanan



Arne Johansson  servar och håller gräsklipparflottan igång



Tommy Johansson alltid på väg  att jobba, här med timmerkärran 



Tommy fäller träd och får hjälp med att samla grenar och kvistar



Många lass blir det med timmerkärran för att få bort ved och allt ris och sly



Cecilia Beckman testar sitt föredrag om brevväxlingen mellan Alfred Nobel och Ragnar Sohlman



Cecilia genomförde 2 bejublade möten under augusti i parken vid Björkborns Herrgård

Alfred Nobel och Ragnar Sohlman på Bofors



Cecilia visar upp brev till Alfred där Ragnar förmedlar skjutresultat från skjutbanan 



Guidning av Mats vid besökscentrum för familjen Henrik Jonsson



Arbetstisdag med fika och guidning kl. 14:30 



Maria Motin tog med ledningsgruppen för Kultur- och Föreningsförvaltningen på guidning  



Guidning för Katarina Winter och Annelie Henriksson från Föreningsarkivet m.fl.



Stor dag vid Tuggen när Göran Sundmar fick motta 2020 års stipendium KLURIGA IDÉER


