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e‐post från Transportstyrelsens
generaldirektör!!
Sent igår (dvs torsdagskväll) anlände
nedanstående e‐post till MRO:s och
JHRF:s ordföranden. Läs och begrunda vår
sannolika framgång:
Jonas och Ragnar,
Jag har nu haft en mer ordentlig intern
diskussion om registrering av museifordon.
Utgångspunkten är att vi borde låta bli att
registrera dessa fordon. Det finns några
komplikationer som gör att frågan ännu är
osäker, men jag vill ändå berätta att vi arbetar
vidare med detta.
Hälsningar,
Staffan
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Staffan Widlert
Generaldirektör
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Ansökan ‐ museiorganisation
Strax efter 8 november kontrollerade
MRO:s ordförande med lämplig tjänste‐
man hos TS och fick veta vilka MRO‐
museiföreningar som hade lämnad in an‐
sökan om att betraktas som museiorgani‐
sation. Samtliga järnvägsföreningar med
trafik på eget spår samt Museispårvägen i
Malmköping och Spårvägen i Malmö sän‐
de in ansökan i rätt tid.

Styrelsebeslut ‐ TS
I MRO‐Akt nr 8/2012 skrev jag om det bes‐
lut som TS styrelse tog i augusti angående
avgifter för 2013. Ett antal avgifter har un‐
dantagits för museiorganisationer under
kommande år. Tre poster återstår dock.

De är tillstånd för delsystem, registrering
av fordon och godkännande av utbild‐
ningsplan.
MRO:s arbetsgrupp har beräknat vad TS
beslutet innebär för kostnader för MRO
kollektivet:
*Godkännande av utbildningsplan (i genomsnitt
vart 5 år per förening enligt föreningsenkät) 65
kkr/år
*Tillstånd för delsystem (i genomsnitt ett varje år
per förening enligt förenings‐enkät) 90 kkr/år
*Avgift för fordonsregistrering (totalt omkring 800
fordon á f.n. 155:‐)
124 kkr/år
Alltså totalsumman 280 kkr per år för MRO‐
föreningarna tillsammans. (Om registrerings‐

avgiften bortfaller enligt gd Staffan
Widlerts meddelande från igår halveras
nästan totalsumman!)

Överklagandet av Transport‐
styrelsens debitering av for‐
donsregisterhållningsavgifter
Jan‐Mikael Bexhed – som är ombud för
Munkedals Jernväg, Skånska Järnvägar
och Östra Södermanlands Järnväg i över‐
klagadet av TS debitering av avgifter för
registerhållning – meddelar att inget nytt
finns att rapportera.

Säkerhetsseminarium
De föreningar som ännu inte har anmält
säkerhetsansvarig (eller motsvarande) till
vårt säkerhetsseminarium i januari gör det
nu! Samtliga föreningar bör vara repre‐
senterade! Du med ansvar inom din före‐
ning, se till så att lämplig person anmäler
sig till info@museibanorna.se
Evenemanget äger rum helgen 19‐20
januari 2013. Platsen blir liksom förra

MRO-

AKTUELLT (10/2012)

Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV
0413-137 07; 070-607 76 44

info@museibanorna.se
Utgiven 23 november 2012

tillfället Mjölby stadshotell. Priset för mat,
enkelrum och seminarielokal blir 1.335
kronor per deltagare. Vi börjar när tågen
har anlänt från olika håll ungefär kl 10.30
på lördagsförmiddagen och slutar på sön‐
dagen vid 15‐16 tiden strax före lämpliga
avgångar. MRO:s styrelse anser att semi‐
nariet är mycket viktigt och subventione‐
rar därför arrangemanget rejält. Ledarna
är desamma: Peter Sjöquist och Peter
Heller. Önskemålet om en uppföljning var
starkt från förra vinterns deltagare.

Branschseminariet på Sveriges
Järnvägsmuseum
Branschseminariet hölls lördagen 17 november.
Strax över 30 personer deltog och det slutliga
programmet blev enligt nedan:
Hur tar vi hand om godsvagnsarvet tillsammans? Henrik Reuterdahl
Transportstyrelsens avgifter - Ragnar Hellborg
Hilding Carlsson rälsbussreplik på Gotland Anders Johansson
Rullagerrevision - Martin Öhlin
JTF släpps friare 2016. Hur kan branschen
samverka för att skapa ett eget museitågsregelverk
till dess? - Henrik Reuterdahl
Workshop Kunskapsbank för maskin - och
teknikhistorisk kunskap - Ida Wedin
Tillstånd för utbildning och examination - Jonas
Svartlok
Tillgängliggörande av samlingarna på webben
”Samlingsportalen” - Lennart Lundgren

Arbetslivsmuseer
Två nyhetsbrev har utkommit sedan förra
MRO‐Aktuellt. (Nyhetsbrevet ligger som pdf‐
filer på www.arbetsam.com) Här ser du
innehållet i breven:

Nyheter för
Arbetslivsmuseer 2012-1025
Stunder av trivsel
ArbetSam lyfter fram kaffepausen under
2013
Fria lokaler för styrelsemöten vid
Museimässan 2013
Genomför ert styrelsemöte i en trivsam
miljö och passa på att besöka
Museimässan
ArbetSams museidagar 2013
Skåne, äppelblom, miljöarbete &
ungdomar samt härliga studiebesök i
vårvärmen
Värdskap, marknadsföring och
kommunikation
Inbjudan till konferens om hur vi kan bli
bättre i mötet med våra besökare

Nyheter för
Arbetslivsmuseer 2012-1120
Kunskapsuppbyggnad Lancashiresmide
Senaste nytt inom smidesområdet
Information från ArbetSam
Förtjänstmedalj
Bengt Spade, Varberg, har fått en välförtjänt
medalj av Riksantikvarieämbetet
Renovering av lokomobil
Aldrig förr har så många lokomobiler
renoverats i Sverige
Årets Industriminne 2012
Stort grattis till Remfabriken i Göteborg
Nytt akterdäck på s/s Trafik
Värdskap, marknadsföring och
kommunikation
Sista chansen att anmäla sig till en bra
workshop

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

