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MRO-föreningar, med flera! Nedan ett 
antal ärenden som har aktualiserats sedan 
senaste utskicket: 
 
 
Arbetslivsmuseer. Från Torsten 
Nilsson vid Arbetslivsmuseer har följande 
meddelande om ett nytt nyhetsbrev anlänt: 

Nyheter för Arbetslivsmuseer 
2010-01-15 
Nyhetsbrevet ligger som en pdf-fil 
på www.arbetsam.com 
 
 
Riksantikvarieämbetet. Det totala 
projektbidraget höjs för år 2010 till 6 Mkr 
efter att under en följd av år ha varit 4 
Mkr. Tidsschemat för 2010-års ansök-
ningar blir enligt följande: 
Ansökningshandlingarna sänds ut till föreningarna: 

slutet januari -10 
Delredovisning för användning av föregående års 

bidrag: 15 februari 
Ansökningstiden för 2010-års bidrag går ut: 15 

mars 
Beslut om tilldelning distribueras: slutet av april 

eller början av maj 
 
 
TS-remiss. För ett tag sedan kom en 
remiss från Transportstyrelsen angående 
nya föreskrifter som är avsedda att ersätta 
JvSFS 2006:1 (godkännande av del-
system). En arbetsgrupp inom MRO har 
utarbetat och sänt in ett remissvar. Du 
hittar vårt svar på föreningens hemsida. 
 
 
Vårmöte. Jag vill påminna om nästa 
MRO–möte som hålls lördagen 13 mars 
med Ringlinjen i Göteborg som värd. 
Planeringen är att JHRF kommer att 

sammanträda vid samma tillfälle och på 
samma plats. 
Lämplig anslutning söderifrån anländer kl 
10.30 (tåg 486, fr. M 7.42). Anslutning 
nordöst ifrån anländer kl 11.17 (tåg 425, fr. 
Cst 8.10). Strax efter Stockholmstågets 
ankomst avgår Ringlinjens spårvagn från 
Drottningtorget till möteslokalen i 
Gårdahallen. 
Lämplig återresa söderut kan ske kl 17.42 
(tåg 1105, t. M 20.52). Nordöstut kl 18.02 
(tåg 188, t. Cst 22.53). Spårvagn avgår 
från möteslokalen till järnvägsstationen i 
lämplig tid inför dessa två avgångar. 
För dem som blir kvar i Göteborg under 
kvällen anordnar BJs en träff i sina upp-
värmda fordon i Lärje, diskussion och mat 
utlovas. Överliggning kan ordnas hos BJs. 
Mer detaljer och en formell kallelse 
kommer i nästa utskick. 
 
 
FEDECRAIL-“Main line working 
group”. Från denna arbetsgrupp har ett 
frågeformulär anlänt. Gruppen är tillsatt 
för att hantera de olika svårigheter som 
finns vid planering av utfärder på icke-eget 
spår och framförallt på huvudlinjer. Intro-
duktionsbrev och frågeformulär finns i 
filformat. Frågeställningarna berör väl 
främst JHRF-föreningarna, men för de 
MRO-föreningar som eventuellt berörs: 
hör av er till mig så sänder jag över under-
laget. Frågeformuläret bör återsändas till 
arbetsgruppen senast under februari. 
 
 
FEDECRAIL General Assembly 
2012. Fedecrail:s styrelse har beslutat att 
acceptera erbjudandet från MRO m fl att 
vara värd för årsmöte och rundresa våren 
2012. 
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Ungdomsläger. För fjärde sommaren i 
rad anordnar FEDECRAIL ett ungdoms-
läger. I år är det förlagt till Budapest och 
tiden är 30 juli till 8 augusti. Den formella 
inbjudan ser ut enligt nedan. För att sam-
ordna eventuellt deltagande från Sverige 
och för att förbättra de ekonomiska för-
utsättningarna för att kunna delta föreslår 
jag att intresseanmälningar sänds till 
MRO:s ordförande. Gör detta om möjligt 
senast 28 februari. 

1st Invitation 
to the 

4th FEDECRAIL Youthcamp 2010 
HUNGARY 

From 30th July until 8th August 2010 young 
volunteers of the European Heritage 
Railways are welcome as guests in Hungary. 
The camp will be organized by FEDECRAIL. 
Hosts will be MÁV Nosztalgia Ltd. and 
Children’s Railway of Budapest. 
What do we offer for participants, aged 
between 15 and 24? 
*a wonderful COUNTRY with friendly 
PEOPLE 

*great international COMPANY 
*interesting TASKS 
*fantastic PROFESSIONAL and LEISURE 
programmes 

*lots of FUN 
 
 
Angående ”Öppna portar hos 
veterantågen”. Den 6 januari distribue-
rade Thomas Lange ett e-mail angående ett 
gemensamt projekt med visning av våra 
och JHRF:s anläggningar. Föreslag på 
datum är söndagen 11 april. Marknads-
föring och samverkan kommer att ske med 
Sveriges Järnvägsmuseum, Arbetets 
museum och ArbetSam. Än så länge har få 
föreningar hört av sig till Thomas om detta 
förslag. Gör det inom januari månad! 

Fedecrail-Passport. Den 4 januari 
distribuerade Sten Erson-Wester ett mail 
angående Passport 2010. För de förening 
som är intresserade av att delta, svara Sten 
allra senast 31 januari. 
 
 
Jag får avsluta med att tillönska alla 
föreningar en god fortsättning på det 
nyligen påbörjade arbetsåret 2010. 
 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 


