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Wadstena Fogelsta Järnväg!!
Onsdagen den 17 februari kunde man på
WFJs hemsida läsa följande:
- "Kommunens beslut klart: Vadstena Järnväg
Ekonomisk Förening får arrendera järnvägen".
- Beslutet idag i Fritids- och Tekniska Nämnden
blev enligt det diskuterade förslaget med några små
ändringar.
- Från idag och till 31/12 får lokstallet disponeras.
- Under tiden 1/4–31/12 får bangårdsområdet
användas för museijärnvägsändamål.
- Under tiden 1/4–31/12 får trafik bedrivas fram till
länsväg 206.
- Under tiden 1/4–31/12 får hela banan till Fågelsta
trafikeras med cykeldressin och arbetståg.

sker tillsammans med JHRF och Sveriges
Järnvägsmuseum. Annonsering kommer
att ske i TÅG, Nostalgia och Classic
Motor. En tillfällig hemsida kommer att
innehålla detaljerade program för de
deltagande föreningarna( www.jvmv.se/tagslapp ).

En stor seger för föreningen. På MROvårmöte i Göteborg hoppas vi få höra mer
om beslutet och om föreningens närmaste
framtid.

Arbetslivsmuseer. Från den flitige
Torsten Nilsson vid Arbetslivsmuseer i
Norrköping har ett nytt nyhetsbrev anlänt:

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2010-02-19

Vårmöte för MRO-medlemmar

Nyhetsbrevet ligger som en pdf-fil på
Internet. (www.arbetsam.com)
En viktig punkt i senaste Nyhetsbrevet är
inbjudan till ArbetSams årsmöte i
Karlskrona 16-17 april. ArbetSam erbjuder
ett mycket digert program under två dagar
för en obetydlig deltagaravgift. Anmälan
senast 31 mars.

”Öppna portar hos veterantågen”.
Tolv MRO-föreningar deltar i arrangemanget söndagen 11 april. Marknadsföring

Som framgick av förra MRO-Aktuellt är
du välkommen till Göteborg lördagen 13
mars 2010. Mötet hålls i Ringliniens
lokaler i Gårdahallen, adress J. Sigfrid
Edströms Gata 2. Mötet hålls tillsammans
med JHRF.
Anslutningar: I förra utskicket finns
detaljerade anvisningar för tåganslutningar
till mötet söder- och nordöstifrån. Strax
efter anslutningstågens ankomst avgår
Ringliniens spårvagn från Drottningtorget
och efter en rundtur i centrala Göteborg
anländer vi till möteslokalen. Spårvagnen
avgår efter mötet åter till järnvägsstationen.
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Program. Efter spårvagnens ankomst
(närmare kl 12.30) serveras enkel lunch
(macka och något drickbart). Därefter
följer förhandlingar med avbrott för e.m.
kaffe vid lämplig tidpunkt.

För dem som blir kvar i Göteborg under
kvällen anordnar BJs en träff i sina uppvärmda fordon i Lärje, diskussion och mat
utlovas. Överliggning kan ordnas i BJs
fordon. Spårvagnen till centralen efter
mötet fortsätter till Gamlestadstorget och
släpper där av de som vill delta hos BJs
under kvällen.
Anmälan. Av praktiska skäl är det nödvändigt att anmäla deltagande både för
eftermiddags- och kvällsträffarna till
info@museibanorna.se senast 7 mars.
Den formella Dagordningen finns i förra
utskicket.
Välkomna!/Ragnar

Ungdomsläger i Ungern.

Anmälningstiden förlängd
till 4 april!
Som nämndes i förra MRO-Aktuellt anordnar för fjärde sommaren i rad
FEDECRAIL ett ungdomsläger. I år är det

förlagt till Budapest och tiden är 30 juli till
8 augusti. Detaljerat dagsprogram med
information om förläggning, mat, deltagaravgift om 100 euro (för mat, överliggning,
all programverksamhet) finns nu. För att
samordna eventuellt deltagande från
Sverige och för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att kunna delta
(MRO planerar att bidra till finansieringen för svenska deltagare) föreslår jag att
intresseanmälningar snarast sänds till
MRO:s ordförande. Jag kommer då att
sända över ansökningsblankett, program
etc. till din förening. Anmälan till
arrangörerna i Ungern måste göras senast 4
april (arrangörerna har utsträckt tiden).
Deltagarantalet är maximalt 30 ungdomar.
Dröj därför inte med att kontakta mig per
info@museibanorna.se .

Seminarium-branschmöte. Glöm
inte bort att anmäla dig till Sveriges
Järnvägsmuseums årliga seminariumbranschmöte lördagen 10 april på museet i
Ängelholm.
För att samordna deltagandet från MROmedlemmarna föreslår jag att förslag på
namn på talare/inledare och ämnen sänds
till mig via info@museibanorna.se under
februari - första delen av mars.
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Sveriges Järnvägsmuseum vill ha in
intresseanmälningar till de lokhus i
Bastuträsk och Sandträsk som ska
avvecklas under våren. Några föreningar
har redan anmält intresse och behöver inte
förnya sin anmälan. Men för de förening
som är intresserade och ännu inte har
anmält intresse tag kontakt med Sten Holm
allra senast 5 mars. Du når honom per
sten.holm@banverket.se eller via ordinarie
brev på adressen Sveriges
Järnvägsmuseum, Box 407, 801 05
GÄVLE.
Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande
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