En stor framgång för kulturen i Enköping!
J. P. Johansson Sällskapets Museum har
flyttat in i Enköpings äldsta kontorsbyggnad Tallbacksvägen 2.Byggnaden är ifrån
år 1899. Många besökare kom under invigningsdagen och kunde se och höra när
Magnus Alterot från SNA Europe /Bahco
invigningstalade. Magnus lovordade J. P.
Johansson Sällskapets fantastiska arbete
med att bevara minnet av J. P. Johansson.
Enköpings mest berömda innovatör.
Magnus klippte av det blå/gula bandet
till tonerna av en trumpetfanfar. Magnus
överlämnad en imponerande bloms-

teruppsättning från vännerna på SNA
Europe / Bahco. Bland besökarna fanns
Peter Linde med fru. Kurt Johansson har
gjort en special CD med inspelningar
från Triplex fabriken som kunde avnjutas. Under invigningen såldes Sagan om
Bahco, kapsylöppnare, nyckelringar och
kulspetspennor. Gåvor till kommande
staty mottogs och nya medlemmar noterades. Planeringar inför kommande
besök från Pensionärs föreningar, Skolor
och Försvaret. J. P. Johanson Sällskapet
har mottagit följande mail: ” Grattis till
ett mycket fint nytt museum. Var mycket
roligt att se hur mycket intressant material Ni fått fram och hur fint allt visades”.
Enköping 11 november 2013
Stig L. Lundh

Byggnaden är Enköpings äldsta kontorsbyggnad från år 1899 som
J. P. uppförde.

Magnus Alterot inviger museét.

Bildsvep från invigningen

Gösta Sten som nyligen fyllt 100 är. Har mycket att berätta om
sin mångåriga anställning på Bahco.

Anniken guidar Magnus Alterot.

Magnus Alterot beredd att klippa bandet.

Erik Björkhager, Taimi Johansson, Rolf Solblad och Ivar
Karlsson underhöll med skön musik. Del av Torpargänget.

Bildsvep från invigningen

Del ur det imponerande prisskåp från
Bahcos idrottsföreningar. Rodd, Fotboll,
Bordtennis, Tennis m m.

J. P. Johansson har drygt
110 st uppfinningar
registrerade på
Patentverket.
J. P. Johansson,
uppfinnaren som såg en
lösning på det andra
ansåg omöjligt.

Nytt år och Nytt J. P. Johansson museum
J. P. Johansson Sällskapet och Museét har nu flyttat in i tidigare Bahco’s och Enköpings äldsta kontorsbyggnad, Tallbacksvägen 2. Flyttningen och förändringen har kostat stora pengar
och vi behöver varje krona och Ditt medlemskap..
Etapp 1 är nu avklarad. Etapp 2 blir inflyttningen av större maskiner eventuellt i tidigare
brandstationen.
Vi arbetar med ett nytt J. P. Blad som kommer i slutet av mars 2014.
Ditt fortsatta stöd är betydelsefullt. OBS! Om du betalar via nätet ange då namn och adress.
Mer information:
För gåvor till kommande utomhusstaty: Specialbankgiro 393-5053.
Vår viktigaste målsättning gäller att få ekonomin att gå ihop. Dessutom att kommande staty
av J. P. Johansson skall komma på plats 2014.
OBS! Vi har nytt postnummer: 749 42.
Medlemsavgift: Bankgiro 5317-6764.
Kommand aktiviteter vi deltar i: Vårresa, Årsmöte, En historisk J. P. dag, alla evenemang i
Skolparken under kulturveckan. Mickelsmässdagen i Örsundsbro med flera.
Oförändrad låg medlemsavgift: 125.-/person. Företag: 500.- med annons i J. P. Bladet.
Varmt välkomna till vårt museum onsdagar kl 13-16, annan tid efter överenskommelse.
Detta informationsbrev sändes till alla, även till Dig som betalat Din medlemsavgift.
Tyvärr saknar vi flera medlemmar som ännu inte betalat för 2013 och därför bifogas
inbetalningskort.
Styrelsen

Gäller år _________
Medlemsavg, privat
125 kr
Medlemsavg, företag
500 kr
Medlems nr ___________________________
Telefonnr _____________________________
Mailadress ____________________________
För information tel. 0171 - 303 48

J. P. Johansson Sällskapet
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