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Uppsala Östras Bx 

 
 

Vinterbild från 23 december, foto Johan 
Vinberg. 

 

Jag sitter just nu på eftermiddagen den 
23:e, med min laptop på Uppsala Östras 
Bx och skådar ut mot SLs pendeltåg, SJs 
Uppsalapendel och en mängd övriga för‐
bipasserande tågsätt med olika operatö‐
rer som huvudmän. Man är lite privilegie‐
rad som aktiv på ULJ eftersom man då får 
tillgång till lokalerna på Uö med tillhöran‐
de skådespel utanför fönstren. 
Johan Vinberg 

 
 

Kulturarvet 
Våra museibanor utgör en viktig del av 
kulturarvet. En av MRO:s viktigaste upp‐
gift är att för beslutsfattare – regering 
riksdag, myndigheter med flera – hamra 
in begreppet museibanor och att vår 
verksamhet de facto tillhör vårt kulturarv. 
För att ytterligare stärka våra positioner 
träffades − på ArbetSam:s initiativ − ett 
antal av de centrala arbetslivsorganisa‐
tionerna en eftermiddag i början av 
december. 
De som deltog kom från Båthistoriska 
Riksförbundet, Järnvägshistoriska Riksför‐
bundet, Motorhistoriska Riksförbundet 

Sveriges Segelfartygsföreningen, Sveriges 
Ångbåtsförbund, Vagnshistoriska Sällska‐
pet och slutligen MRO. Det var första 
gången som de här organisationerna 
träffas alla på en gång. 
Det som diskuterades var givetvis vårt ar‐
bete med att inför beslutfattare synlig‐
göra vårt kulturarbete. Vidare diskute‐
rades Riksantikvarieämbetets bidrag till 
de nationella organisationerna, gemen‐
samma frågor med relation till depar‐
tement – transportstyrelse – kunskaps‐
överföring − informationsutbyte. Vidare 
diskuterades möjligheten för samordnat 
agerande i Almedalen 2013 och andra 
framtida arrangemang. Gruppen planerar 
att träffas på nytt i mars 2013. 

 
 

Distribution av MRO‐Aktuellt 
Vid ovan beskrivna träff mellan de centra‐
la arbetslivsorganisationerna framhölls 
behovet av bättre information organisa‐
tionerna emellan. Som ett resultat av det‐
ta önskemål distribueras detta MRO‐
Aktuellt till de deltagande organisationer‐
nas ordförande/kansli. Om några av orga‐
nisationerna inte vill ha MRO‐Aktuellt i 
fortsättningen, meddela mig per e‐adress 
info@museibanorna.se. Äldre nummer av 
MRO‐Aktuellt från de senaste tre åren 
finns på vår hemsida 
www.museibanorna.se. 

 
 

Ansökan − museiorganisation 
Samtliga MRO‐järnvägsföreningar med 
trafik på eget spår samt Museispårvägen i 
Malmköping och Spårvägen i Malmö sän‐
de in ansökan om att bli klassificerad som 
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museiorganisation till TS i rätt tid, det vill 
säga före 8 november. Ansökningarna ska 
nu gå genom olika nålsögon. En av dem – 
att betraktas som kulturhistorisk verk‐
samhet – klarade alla våra föreningar. 
Granskning av övriga kriterier, ”sakna 
vinstsyfte” och ”inte bedriva trafik i mer 
än begränsad omfattning” pågår. 

 
 

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 – efterhörde i ett brev till 
Förvaltningsrätten i Falun daterat 26 
november hur handläggningen framskri‐
der. Han påpekade också att ”målen är av 
mycket stor betydelse för ett stort antal 
museijärnvägsföreningar, utöver parterna 
i målen, och det är därför angeläget att 
de avgörs inom rimlig tid och att beslut 
nu snarast fattas att inhämta förhandsav‐
görande från EU‐domstol. 

 
 

Säkerhetsseminariet 
Till seminariet helgen 19‐20 januari 2013 
har nu samtliga föreningar med trafik an‐
mält deltagare. MRO:s styrelse anser att 
seminariet är mycket viktigt och subven‐
tionerar därför arrangemanget rejält. 

 
 

MRO:s vårmöte 2013 
Du har väl kryssat i din almanacka för vårt 
vårmöte 2 mars 2013? Föreningen beslöt 

vid senaste höstmötet att med tacksam‐
het acceptera inbjudan från Museispår‐
vägen i Malmö att hålla vårmötet i 
Malmö på tekniska museet. 
 

 

 
 

MSS 100, byggd av Kockums 1906, vänder i 
Banérskajen, foto Anders Silfverling. 

 

Vår sammankomst planeras börja strax 
efter kl 11 efter att morgontågen har an‐
länt från olika håll (ank. fr G kl 10.51; ank 
fr Cst kl 10.50). Hur du hittar från central‐
stationen till museet ser du i kartan på 
nästa sida. Vid 13‐13.30 tiden tar vi av‐
brott för en macka och något att dricka. 
Vi gör också avbrott vid lämpligt tillfälle, 
så att vi hinner se delar av museets digra 
samling. Mötet pågår som längst till kl 
16.45. Detta medger att deltagarna hin‐
ner med kvällstågen mot G kl 17.08 och 
mot Cst kl 17.11. 
Viktiga diskussionspunkter vid mötet blir 
fortsatt hantering av avgiftsfrågan och 
regelförenkling, museifordonsregister, 
våra arrangemang Tågsläpp och 
Almedalen, vidare angående det årliga 
Branschseminariet. 
I nästa MRO‐Aktuellt kommer förslag på 
hotell i Malmö för de som vill övernatta, 
kostnad för deltagande och likaså upp‐
gifter om sista anmälningsdag för delta‐
gande. 
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Mötet hålls på Teknik o Sjöfartsmuseet 
längst till vänster på kartan. Malmö C 
finns längst till höger på kartan, se 
pilarna. 
 

 
 
 

Fedecrail 
Vårt europeiska samarbetsorgan 
Fedecrail kommer vid sitt nästa styrelse‐
möte att med stor sannolikhet utse förre 
MRO‐ordföranden Thomas Lange till 
”officer” med ansvar för organisationens 
medlemsregister. MRO ber att få gratu‐
lera Thomas till den kommande utnäm‐
ningen. 

 
 

Transportstyrelsens Regelbok 2012 
Kom inte i januari 2012 som förväntat 
utan först den 21 november dök den upp 
på TS:s hemsida! Den är dock daterad 
den 1 juli 2012. 
Regelboken innehåller ett antal författ‐
ningar som är beslutade av Sveriges riks‐
dag och regering. Vidare finns här ett ur‐
val av Transportstyrelsens föreskrifter 
samt föreskrifter som tidigare getts ut av 
Järnvägsstyrelsen och Järnvägsinspektio‐

nen. Regelboken innehåller dessutom ett 
antal EU förordningar. 
Boken är värdefull att ha tillgänglig och 
rekommenderas till dem i vår bransch 
som sysslar med säkerhet och trafik. Ty‐
värr är den inte gratis, 422 kronor plus 6 
% moms får man punga ut med. 
 

 
 
 

Almedalen och Tågsläpp 
2012-års insats i Almedalen kan nu sum-
meras och vi kan konstatera att vårt 
lobbyarbete har givet resultat. 
Årets upplägg med vårt deltagande, som 
var minskat ner till måndag − torsdag och 
med en godsvagn från GHJ, som informa-
tionspunkt uppställd i norra hamnen. Nytt 
för året var att två seminarier arrangera-
des. Det första hölls i Högskolans lokaler 
på måndag förmiddag och var ett frukost-
seminarium. Temat var Järnvägsmuseer 
möter ett samhälle i förändring. Det andra 
seminariet hölls på onsdagen vid vagnen, 
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där temat var Levande järnvägsmuseer – 
har Sverige råd att ha dem kvar? Under 
Almedalsveckan hålls det omkring 1.800 
seminarier i Visby. En stor del av vårt del-
tagande innebär att besöka lämpliga semi-
narier och försöka få kontakt med politi-
ker och beslutsfattare. 
Vår samlade erfarenhet är att vi lyckades i 
år genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt. 
Vi träffade rätt personer med möjlighet att 
prata direkt och informellt. Deltagande i 
Almedalen kräver uthållighet, fullt utbyte 
får man inte förrän efter ett antal år av 
deltagande. Ett enigt MRO-höstmöte gav 
oss mandat för deltagande i Almedalen 
2013.  
Planeringen inför Almedalen 2013 pågår. 
Ett samarbete med andra riksorganisation 
för det "rörliga kulturarvet" har inleds. 
Det är planerat att JHRF/MRO, MHRF, 
SÅF och ArbetSam skall deltaga i 
Almedalen 2013. ArbetSam i första hand 
genom att ordna seminarium. I planerin-
gen ingår att de olika organisationerna 
skall lokaliseras till, i möjligaste mån, ge-
mensam plats. Även samordning av semi-
narier ingår. För MRO/JHRF:s del bygger 
planeringen på årets erfarenhet och kom-
mer att i stort sett följa samma upplägg. 
Däremot kommer seminarierna att utökas 
i antal. 
Planeringen går vidare mot en än mer 
lyckad Almedalen 2013. 
Årets Tågsläpp ägde rum söndagen den 
22 april. I arrangemanget har 30 förenin-
gar deltagit. Uppskattningsvis har arran-
gemanget besökts, på samtliga 30 förenin-
gar, av 3.000 besökare. Enligt inkomna 
rapporter har 108 tidningar haft artiklar 
om Tågsläpp 2012. Tågsläpp syftar till att 
visa upp vår verksamhet och göra järn-
vägshobbyn populär. 
Tågsläpp 2013kommer att äga rum sönda-
gen den 21 april. I dagarna kommer inbju-

dan att gå ut till alla MRO/JHRF och 
andra föreningar. 
 

Åke Paulsson 
 
 
Riksdagsbeslut och Regleringsbrev 
Under december beslöt riksdagen enligt 
budgetpropositionens förslag vad avser 
infrastruktur i vilken del vår järnvägsmu‐
seiverksamhet ingår. Om budgetproposi‐
tionen och dess positiva behandling av 
oss rapporterade jag om i MRO‐Akt nr 
8/12. Riksdagsbeslutet föregicks av be‐
handling av ärendet i Trafikutskottet. 
Utskottets förslag till beslut blev: ”Bifall 
till propositionen” och så beslöt alltså 
kammaren. 
Regeringens regleringsbrev till TS är date‐
rat 18 december och offentliggjordes igår 
28 december på Ekonomistyrningsverkets 
hemsida (www.esv.se ). På sidan 5 i bre‐
vet kan vi läsa under rubriken 
1.12 Ramanslag – ap. 4 skattefinansierad 
verksamhet: 
Anslagsposten får användas till 
Transportstyrelsens verksamhet som inte 
finansieras med avgifter, andra anslag eller övriga 
intäkter. Anslaget får användas till 
• ……… 
• ……… 
• Verksamhet som avser museijärnvägar 
 

Jag har strukit under ordet ”får” på två 
ställen i texten. Beslutet är alltså ett 
påbud från regeringen, inte ett tvingande 
krav. 
 
 

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

Nyheter för Arbets-
livsmuseer, 14 december 
Från oss alla till er alla – en riktigt God 

Jul! Julhälsning från Arbetets 
museum och ArbetSams kansli 

Rekordmånga medlemsmuseer i 
ArbetSam 
Aldrig tidigare har vi varit så många 

medlemmar i Sveriges största 
museiförening 

Kurs- och aktivitetsprogram våren 
2013 
Kurser och workshops vårterminen 2013 
Winterhälsning från Barbro Franckié 
Statarmuseet i Skåne bygger ut 

 
 
Jag avslutar året som jag brukar med att 
tillönska alla MRO‐föreningar fortsatta 
givande helgdagar och ett gott samarbete 
under 2013! 

 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 


