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Överklagandet av Transport‐
styrelsens debitering av for‐
donsregisterhållningsavgifter
Som tidigare har rapporterats har Jan‐
Mikael Bexhed som ombud för Munkedals
Jernväg, Skånska Järnvägar och Östra
Södermanlands Järnväg överklagat Tran‐
sportstyrelsens (TS) debitering av avgifter
för registerhållning. Överklagandena
handläggs av Förvaltningsrätten i Falun.
Skriftväxlingen i målet har hållit på ett tag
och det går därför inte för närvarande att
bedöma när förvaltningsrätten kommer
att döma i målen. Jan‐Mikael rapporterar
att inga nyheter finns jämfört med vad
som fanns i senaste MRO‐Aktuellt.

TS ‐ handläggningstider
Från mer än en förening har jag fått infor‐
mation om handläggningstider hos TS som
varar många månader, både då det gäller
dispensansökningar om hälsotillstånd och
tillståndshandläggning. Ett brev har nyli‐
gen sänts från MRO till TS i detta ärende.

TS remiss – avgifter från 1 januari
2013
I slutet av april kom TS remiss angående
avgifter från 1 januari 2013. Detta är det
tredje och sista avgiftssteget för järnvägs‐
sidan. Avgiftsnivåerna som presenteras i
remissen är i paritet med de som finns i
TS:s delsvar som omnämndes i förra MRO‐
Aktuellt. Avgiftsförslagen är helt förödan‐
de för våra museibanor med avgifter i nivå
med tiotals procent av våra trafikintäkter.
Remissen finns på TS:s hemsida.

Arbetsgruppen har utarbetat ett mycket
kritiskt remissvar. Det är i linje med det
dokument som vi nyligen sände till
Näringsdepartementet. Du hittar vårt
remissvar på hemsidan.

TS‐delrapport på uppdrag nr 6 i
regeringens regleringsbrev
Som nämnts i tidigare MRO‐Aktuellt in‐
lämnade TS strax före 1 mars en delrap‐
port till departementet på det uppdrag
som TS fick i regleringsbrevet. Arbets‐
gruppen analyserade innehållet i del‐
rapporten och den 9 april sände arbets‐
gruppen ett brev till Näringsdepartemen‐
tet med omfattande synpunkter på inne‐
hållet i TS:s delrapport. Som jag tidigare
meddelat finns detta PM på MRO:s hem‐
sida.
Det som har hänt därefter är att departe‐
mentet har remissänt TS:s delrapport till
ett antal berörda, bland annat till MRO.
MRO:s arbetsgrupp är just nu i slutskedet
av utarbetandet av ett remissvar. Detta
bör hamna på vår hemsida strax efter
inlämnandet onsdagen 13 juni.

Järnvägens telefonberedskap byter
telefonnummer
Transportstyrelsen låter meddela att tele‐
fonberedskapsnumret som verksamhets‐
utövare inom järnväg använder när man
ska rapportera in olyckor, tillbud och
allvarliga händelser, har ändras från 0243‐
24 69 69 och ersatts av 0771‐ 510 920.
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Fordonsregisterfakturor 2012
Några föreningar har rapporterat att fak‐
turor för 2012 har anlänt under de senas‐
te veckorna. Har din förening – trots riks‐
dagsbeslutet om undantag 9 november
ifjor – också fått en faktura vänligen med‐
dela mig snarast. Även JHRF‐föreningar får
gärna höra av sig till mig.

Tågsläpp och Almedalen
Åke Paulsson rapporterar följande an‐
gående Tågsläpp:
På MRO/JHRF höstmöte i Uppsala, beslutades
att Tågsläpp skulle genomföras den 22 april
2012. I arrangemanget har 30 föreningar del‐
tagit. Marknadsföringen har skett i form av
helsidesannons i Tågsommar 2012 samt på
Järnvägsmuseums Vänners hemsida,
http://www.jvmv.se/tagslapp/ På hemsidan
har sedan funnits länkar till respektive med‐
verkande förenings egna sidor. Inför Tåg‐
släpps dagen distribuerades underlag till
pressmeddelande. Enligt hittills inkomna rap‐
porter har 8 tidningar haft artiklar om Tåg‐
släpp 2012. På de 11 föreningar som har läm‐
nat rapport, har det varit 1 000 besökare. Så
uppskattningsvis har arrangemanget besökts,
på samtliga 30 föreningar, av 3 000 besökare.
Besökarantalet är något lägre än 2011, men
måste anses som mycket lyckat. Tågsläpp är
ett bra initiativ för att göra järnvägshobbyn
populär.
På Almdalsfronten har det hänt en hel del. Nu
när det är 3 veckor kvar till Almedalsveckan
har projektgruppen kommit långt i planerin‐
gen. I år arrangerar vi i två seminarier: Det
första äger rum måndag 2 juli kl 8:45 – 9:30 (vi
bjuder på frukost från kl 8:00!) i Sal D24 i Hög‐
skolan på Gotland, Det handlar om Järnvägs‐
museer möter ett samhälle i förändring. Det
andra seminariet handlar om Levande järn‐

vägsmuseer – har Sverige råd att ha dem
kvar? och äger rum onsdag 4 juli kl 11 – 12
invid vagnen på vår monterplats med f d tal‐
mannen Björn von Sydow som huvudtalare.
Vår plats under Almedalsveckan är i hamnen i
Visby, monterplats 85‐87 nära sockersilon,
strax intill Wisby Strand.
Inbjudningsbrev har gått ut till berörda politi‐
ker och beslutsfattare. Pressreleaser och an‐
nan informationsmateriel håller på att tas
fram. För övrigt pågår finslipning inför projek‐
tets genomförande. Vi ser fram emot en aktiv
och trevlig vecka i Almedalen.

MRO:s höstmöte 2012
MRO:s höstmöte kommer att anordnas av
Museisällskapet Jädraås – Tallås järnväg
helgen 6‐7 oktober. Föreningen kommer
att hjälpa till med transporter mellan
Jädraås och järnvägsstationen i Ockelbo.
Mötet börjar på lördagen sannolikt med
mat kl 12 och en järnvägsresa kl 13 följt av
förhandlingar med start kl 14. För oss som
bor långt bort går det bra att anlända re‐
dan under fredagskvällen. Mötet kommer
att sluta på söndagseftermiddagen, så att
vi når tåget kl 15.28 från Ockelbo. Flera
detaljer och definitiva tider i kommande
nummer.

Fedecrails nyhetsblad Update nr 18
Bladet har nyss anlänt och bör ha hamnat
på vår hemsida.
I bladet finns en preliminär rapport om
Fedecrails årsmöte som i år hölls i Sverige
‐ närmare bestämt i Helsingborg. En utför‐
ligare rapport om årsmötet utlovas till
nästa nummer.
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Arbetslivsmuseer
Tre nyhetsbrev har utkommit sedan förra
MRO‐Aktuellt. (Nyhetsbreven ligger som pdf‐
filer på www.arbetsam.com) Här ser du inne‐
hållet i breven:

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2012-04-26
Anders Lindh - ny ordförande i
ArbetSam
Var skall ArbetSams nästa årsmöte
hållas? Mejla ditt förslag till
ArbetSams kansli, info@arbetsam.com
Verkstadslokalen på Jädersbruk
invigd
Miljösatsning 2013 Hur jobbar ditt
museum med miljöfrågor?
Tågsläpp Ett säkert vårtecken. Tågen har
fått komma ut ur sina vinterplatser

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2012-05-29
Kortbetalning på arbetslivsmuseer
Ny smart metod, Remfabriken berättar
Almedalen 2-4 juli
ArbetSam & Arbetets museum deltar
Museimässan 2013
Tema: Hållbara museer
Nominera Årets Arbetslivsmuseum
Tag chansen att nominera ditt
favoritmuseum
Viktiga konferenser under hösten
De får fartygsstöd 2012

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2012-06-04
Projektbidrag till arbetslivsmuseer
RAÄ ger stöd till många projekt som
handlar om kunskapsöverföring.
Hett järn I
Lancashireprojekt, insamling av
kunskap.
Hett järn II
Järnförsök i Gästrikland.
Fördelningslista
Hela listan, vilka fick projektstöd från
RAÄ 2012.
Kurser och evenemang hösten 2012
Se alla kurser ht. 2012 och anmäl dig
preliminärt.

NBVJ tillståndsansökan
För att förenkla pågående ansökningsför‐
farande har föreningen beslutat att tills
vidare avskilja sig från det allmänna spår‐
nätet och endast söka för egna nätet.

Branschmöte
Järnvägsmuseum bjuder in till årets
branschmöte lördagen 17 november. Plat‐
sen blir liksom i fjor Gävle. Fler detaljer
om mötet kommer efter sommaren

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

