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Påminnelse!
Seminarium - branschmöte
Sveriges Järnvägsmuseum kallar till det årliga seminariet - branschmötet lördagen 10
april. I år är mötesplatsen museet i
Ängelholm. Program och anmälningsblankett har jag distribuerat för ett tag
sedan till alla mottagare av detta mail. Om
du ännu inte har anmält dig, gör det
omedelbart. Det är ett intressant program
som Robert Sjöö har sammanställt.

upp sin verksamhet. Marknadsföring sker
genom annonser i TÅG, Nostalgia och
Classic Motor. Som jag tidigare har skrivit
om finns det en tillfällig hemsida som
innehåller detaljerade program för de deltagande föreningarna( www.jvmv.se/tagslapp ).
Titta gärna in på denna.

Ungdomsläger i Ungern
Om någon dag utgår ansökningstiden för
deltagande i FEDECRAIL:s ungdomsläger i sommar. Om din förening har
någon / några lämpliga ungdomar kontakta
mig omedelbart (info@museibanorna.se ).
Jag kommer då att med vändande mail
sända över ansökningsblankett, program
etc. till din förening. Än så länge har – så
vitt jag vet - endast en MRO förening
anmält ungdomar. Anmälan till
arrangörerna i Ungern måste göras senast
på söndag 4 april.

Vårmöte för MRO-medlemmar
Försäkringsutbildning
Från Marsh har anlänt en inbjudan om
försäkringsutbildning under två dagar i
Stockholm, 20-21 maj. Du som är
intresserad, sänd ett mail till
info@museibanorna.se, så sänder jag dig
information och anmälningsblankett.

”Öppna portar hos veterantågen”
Närmar sig nu. Söndagen 11 april visar
tolv MRO-föreningar, ett antal JHRF
föreningar och våra två Järnvägsmuseer

Hölls som de flesta vet lördagen 13 mars i
Göteborg med Ringlinien som värd. Ett
kort reportage om kringarrangemanget
finns på MRO:s hemsida. Förhoppningsvis
hamnar protokollet där också inom kort.

Regelbok Transportstyrelsen
Transportstyrelsen kom för några månader
sedan ut med ”Regelbok 2010”. Föregångaren var den ”Handbok” som
Järnvägsstyrelsen gav ut 2008. I den nya
finns de nyheter och uppdateringar som
har skett sedan föregående utgåva. Du
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beställer den via
www.transportstyrelsen.se .

Avtal Infranord – MRO/JHRF
Förhandlingar mellan Infranord å ena
sidan och MRO/JHRF å andra sidan pågår.
Vi hoppas att inom mycket kort träffa
ramavtal om övertagande av övertalig
utrustning för användning för museibanornas underhåll. I utrustningen kommer
att ingå spårgående maskiner, verktyg och
övrig utrustning avsedd för underhåll av
infrastruktur.

inte med sådana som sannolikt
aldrig kommer under ånga mer.
För de som är intresserade sänder jag
gärna över Wallaces mail med frågor till
MRO för er kännedom.

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

Engelsk undersökning
Från en forskare – Dr Terry Wallace - vid
Edge Hill University i Ormskirk, England
har en förfrågan anlänt om ett antal
uppgifter han vill ha angående museibanor
i Sverige. Får jag be samtliga 19
föreningar i MRO (ordinarie och
associerade) att sända mig svar på följande
frågor. För att den svenska sammanställningen ska bli meningsfull är det angeläget
att alla föreningar svarar mig. Det är
rimligt att jag har era svar senast söndagen
18 april. Här kommer frågorna:
1. Namn på järnvägen/föreningen
2. Hur lång är er bana?
3. Hur många passagerare reser
årligen? Betalande resp. ickebetalande.
4. Hur många aktiva har din förening?
5. Hur många anställda har din
förening? Räkna om till
heltidsanställda.
6. Hur många aktiva ånglok har din
förening? Räkna in de lok som är i
körbart skick, under reparation,
under renovering i olika grad. Ta
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