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Styrelsen har haft sju sammanträden under året. Årsmötet genomfördes den 19 mars.
Kanalerna för att nå ut till medlemmarna har främst varit hemsidan samt den e-postlista som
medlemmar ansluts till. Vi arbetar löpande med att samla in fler e-postadresser från
medlemmar som inte angett någon sådan.

Aktiviteter under året
Det genomförs löpande utställningar och spelningar i puben. Vidare så har puben sedan
några år tillbaka blivit en hållplats för reveljen. I mars månad anordnades en resa för
medleömmar till Göteborg (se nedan).

Medlemsresa till Göteborg
Fredag 21 april steg vi på bussen. Vi sjöng upp oss, åt en macka och tog en öl på vägen.
Sen landade vi på Poppels bryggeri efter cirka fem timmar. Där blev det mat, visning och
provning.

Vi tog sen bussen till Eggers hotell, en gammal pärla mitt i stan där vi inkvarterade oss.
På kvällen tog vi Robins lista över alla fantastiska pubar och gick runt i mindre eller större
grupper och provade staden öl.
Lördag 22 april besökte vi Beerbibliotekets tap room på eftermiddagen. Kvällen var fri för
mer pubar.
Söndag 23 april begav vi oss hemåt och stannade ganska omedelbart på Dugges bryggeri
för visning och provning. Lunch/middag åt vi hos Knäppingens bryggeripub i Norrköping.
Trötta och belåtna återkommer vi till stan på söndag kväll
Anna Jerdén

Puben
Vi körde hela året med onsdagsquiz med olika programledare som Peter Torsén med
gäster, silversmide, bryggeribesök mm. Varannan lördag levande musik i puben. Janne
Svensson bytte regelbundet ut konsten med olika gästkonstnärer.
Vi presenterade Veckans Ölnyhet varje onsdag och hade ytterligare många nya och
spännande öl i puben varje vecka med betoning på ett 20-tal helt nya egna öl.
Vi införde Veckans Belgare i samarbete med Belgoklubben och blev utsedda till
ambassadörspub.
Daniel Cassel slutade med kort varsel som pubchef under hösten och Anna J tog över med
många julbord i november-december
Anna Jerdén

Konstutställningar
Anna Jerdén (Sandblad) inledde konståret med en blomsteruppsättning i akvarell nästan
100 år efter att de målades, ett stolt barnbarn med samma namn lånade ut av egen samling.
Sten Besterman tog oss med till 50- och 60-tal i oljor företrädes med motiv från "the roads of
America"; amerikanare,motell och bensinstationer.
Vesa Lehtinenvisade i akryl och blandteknink meditativa landskap och några personliga
porträtt, bl.a. kunde man ana Jack Sparrow och Jimi Hendrix.
Åse Löfstrand målade landskap i olja och akryl. Året avslutades som vanligt med en
samlingsutställning av elever från Eskilstuna Folkhögskolas grafikklass.
Janne Svensson

Bolaget
Satsningen på importverksamheten, som hade upparbetats under ett par år gav inte det
resultattillskott som förväntades, utan har i stället belastat året och beslut togs att endast
bedriva import i mindre omfattning.

Samtidigt belastade det dåliga vädret vår sommarverksamhet i
Slussvaktarbostaden under varumärket ”KaffeÅ” och satsningen på ”Eskilstuna parkfestival”.
Sammantaget innebar det för Eskilstuna Ölkultur AB att vi inte klarade ett positivt resultat för
året. Detta trots att planen för år 2017 var att producera och sälja totalt 120 000 liter, vilket vi
överträffade och sålde 132 000 liter på en marknad med alltmer hårdnande konkurrens.
En allt större andel av produktionen utgörs av Eskilstuna Ölkulturs egna varumärken och vi
kommer under kommande år att fokusera på vår egna öl och vår lokala marknad med fler
sammarbetspartners.
Pub och Arrangemang har fungerat i oförändrad omfattning och pubverksamheten har fått
en extra injektion genom ”lillördag” i bryggeriet med quiz och underhållning på onsdagarna,
vilket är ett uppskattat tillskott till Eskilstunas nöjesliv.
Efter förändringarna, där importverksamheten i stort avvecklats och med ett mer normalt
sommarväder är förväntningarna i budgeten för år 2018 positiva och ett överskott har
budgeterats.
Dotterbolaget Ölkultur Fastighets AB (559037-1851) äger fastigheten Vapenfaktoriet 2, där
vi
hyr lokalerna och bedriver vår pub- och bryggeriverksamhet.
Anders Olsson

Eskilstuna whiskykultur
Vi har haft 8 olika provningar/event.
Vi var iväg på en resa.
Medlemsutvecklingen var positiv.
Det beslutades att bilda en fristående förening från 2018-01-01 och det är genomfört.
Klaus Bitschnau

Slutord
Styrelsen vill för sin del tacka alla ideellt arbetande medlemmar för alla insatser de gör för
föreningens verksamhet. Utan alla som arbetar som bartender, hantverkare eller andra
uppgifter som behöver utföras skulle det inte finnas någon pubverksamhet.
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