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Fordonsregisterfakturor 2012
Alla ”fullständiga” (det vill säga icke‐
associerade) MRO‐föreningar utom en har
inte fått faktura för fordonsregistrering för
2012. Orsaken är att dessa föreningar an‐
tingen har protesterat hos Förvaltnings‐
rätten eller i samband med betalningen
protesterat hos TS mot avgiften. TS vill för
dessa föreningar vänta på Förvaltnings‐
rättens utslag. Det var i MRO‐Aktuellt nr
12/2011 som Bexhed rekommenderade
de föreningar som debiterades register‐
hållningsavgifter att överklaga och att där‐
vid begära att överklagandet vilandeför‐
klarades i avvaktan på att pilotmålen av‐
görs.
MRO:s arbetsgrupp och styrelse har givet‐
vis utgått från att det är lagändringen den
9 november ifjor som har medfört att en‐
dast en faktura (av misstag?) har sänts ut.
På min fråga hos handläggaren för for‐
donsregistreringsfakturor hos TS blev
motfrågan: ”vilken lagändring?”. Samma
motfråga uttalade chefen en nivå högre
upp hos TS!
MRO har uppenbarligen mer att göra i
detta ärende. Når inte riksdagens och
regerings beslut verkställarna inom denna
myndighet? Nu bad ovan nämnda chef om
den nya lagtexten. Den ska MRO:s ordfö‐
rande med mycket stort nöje sända.

Styrelsebeslut TS
TS:s styrelse tog måndagen 13 augusti
beslut angående avgifter för bland annat
järnvägsverksamhet från 1 januari 2013.
Texten blir tillgänglig på TS:s hemsida
strax efter 29 augusti. För museitrafik blir
det en mix mellan undantag – som man

får söka – och icke‐undantag. Det som kan
få undantag är sådan verksamhet som be‐
döms vara kulturverksamhet. Som hjälp
att bedöma detta kommer Järnvägsmu‐
seum och Riksantikvarieämbetet att bistå.

Ny mediastorm?
Ur SvD 22 augusti:

Tvärstopp hotar
svenska museitåg
Nya avgifter stjälper kulturarv.
Museiförbund kräver Lena
Adelsohn Liljeroth på svar.
När detta MRO‐Aktuellt skrivs ser det ut
som om en ny mediastorm kan vara på
väg. Ett brev från JHRF:s ordförande till
kulturministerns sekreterare angående
TS:s kraftigt höjda avgifter har nyligen
diarieförts och därmed upptäckts av me‐
dia. Rapporter i Radio Sörmland, Radio
Halland och artiklar i ett antal dagstid‐
ningar speciellt på orter där museiverk‐
samhet finns kan rapporteras.

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
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och det går därför inte för närvarande att
bedöma när förvaltningsrätten kommer
att döma i målen. Ingeting har hänt under
sommaren.

MRO:s höst‐ och årsmöte 6−7
oktober 2012

Jädraås station, foto Håkan Nordenadler.

Museisällskapet Jädraås‐Tallås Järnväg in‐
bjuder MRO:s medlemsföreningar till
höst‐ och årsmöte i Jädraås, Gästrikland.
Fredag 5 oktober
17:36 X‐tåget anländer från Gävle till
Ockelbo station. JTJ hämtar med bilar för
transport till Jädraås. Inkvartering i
Jädraås Herrgård. Ev. middag fredag kväll i
Jädraås Herrgård beställs särskilt i sam‐
band med anmälan.
19:36 X‐tåget anländer från Gävle till
Ockelbo station. Vidaretransport mm se
ovan.
Fredagskväll disponeras av deltagare efter
egna önskemål. Jädraås stationshus per‐
sonaldel är öppen för besök och enkel
kvällsfika.

Lördag 6 oktober
De som övernattat i Jädraås Herrgård ser‐
veras frukost i herrgården. Förmiddagen
för dessa kan t.ex. användas för ett besök
i Jädraås hytta (masugn) och lancashire‐
smedja strax bakom stationshuset. Skyltar
visar vägen.
Bilåkande anländer till Jädraås under för‐
middagen fram till lunch. Incheckning i
entrén till Jädraås Folkets Hus, även för
fredagsanlända. Vägvisning vid landsvägen
genom byn. Inkvartering i Jädraås Herr‐
gård nära stationshuset. Vägvisning.
10:35 X‐tåget anländer från Gävle till
Ockelbo station. JTJ hämtar med bil för
transport till Jädraås. Incheckning mm se
ovan.
12:35 X‐tåget anländer från Gävle till
Ockelbo station. JTJ hämtar med bil för
transport till Jädraås. Incheckning mm se
ovan.
12:00 Lunch serveras i Jädraås Folkets
Hus, stora salen.
12:45 Kort promenad till JTJ stora
verkstad.
13:00 Blandat DONJ‐tåg med Malletlok 12
avgår från stora verkstaden.
13:15 DONJ ångvagn Majorn avgår från
stora verkstaden.
14:00 Blandat tåg återkommer till stora
verkstaden.
14:15 Majorn återkommer till stora
verkstaden.
Under resan ges tillfälle till byte mellan de
två tågen. Kort promenad till Jädraås
Folkets Hus.
14:30 MRO årsmöte inleds i Jädraås
Folkets Hus, lilla salen.
15:30‐16:00 Avbrott för kaffepaus.
16:30 Årsmötet avslutas. Ev. återstående
punkter behandlas söndag f.m.
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Indelning av deltagarna i tre grupper för
rundvandring och visning av JTJ lokaler
och verkstäder.
19:00 Trerätters middag serveras i Jädraås
Folkets Hus, stora salen. Efter middagen
promenad till Jädraås stationshus. Bar‐
häng och mingel i JTJ restaurangvagnar
som står uppställda framför Jädraås sta‐
tionshus. Även stationshusets personaldel
är öppen för besök. Lättare och starkare
drycker erbjuds till självkostnadspris i
baren.
Söndag 7 oktober
Övernattande deltagare serveras frukost i
Jädraås Herrgård.
09:30 MRO höstmöte i Jädraås Folkets
Hus, lilla salen. Föregås av ev. kvarvarande
punkter från årsmötet. Punkter under
höstmötet: Transportstyrelsens avgifter –
säkerhetsgruppens arbete, Almedalen,
Tågsläpp, Säkerhetsseminarium,
Branschseminarium, Fedecrail 2012 med
flera punkter.
10:30‐11:00 Avbrott för kaffepaus.
12:45 Höstmötet avslutas.
13:00 Lunch serveras i Jädraås Folkets
Hus, stora salen.
14:00 Reservtid för ev. kvarvarande
mötespunkter.
Avslutning och hemresa för bilåkande.
14:50 JTJ biltransport avgår med
tågresenärer till Ockelbo station.
15:28 X‐tåget avgår från Ockelbo station
mot Gävle.
Dagordning för årsmötet
Nedan följer ett förslag till dagordning vid
MRO:s årsmöte:
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om kallelsen skett korrekt och i
tid

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fastställande av dagordningen
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsman
Redovisning av MRO verksamhet och
bokslut
Revisorernas rapport
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Valberedningens förslag till styrelse
för MRO
Val av ordförande i styrelsen
Val av två ledamöter i styrelsen
Valberedningens förslag till revisor
och revisorsuppleant
Val av en revisor och en revisor‐
suppleant
Val av valberedning
Den nyvalda styrelsen redovisar för‐
slag till budget och årsavgift för kom‐
mande verksamhetsår
Redovisning från TRI‐gruppen
Hälsning från JHRF och redovisning av
större JHRF frågor
Bekräftelse av tid och plats för
vårmötet 2013
Idé om plats för MRO årsmöte/höst‐
möte 2013
Övriga frågor anmälda under punkt 3
Årsmötet avslutas

Priser
Grundpris per deltagare: 950 kr. I priset
ingår konferenskostnad, en övernattning,
en frukost, två luncher, en middag, för‐
och eftermiddagskaffe. Till måltider ingår
bordsdricka, till middagen även en starköl
/ glas vin. Tillkommande drycker betalas
kontant på serveringsstället. Vi kan tyvärr
inte ta emot betalning via plastkort.
Inkvartering sker dels i Jädraås Herrgårds
pensionatsdel (begränsat antal rum), dels i
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dess vandrarhemsdel, dels i intilliggande
vandrarhemsannex. Ett genomsnittligt en‐
hetspris för login kommer att tillämpas.
Sänglinne ingår i priset. På grund av beg‐
ränsat antal bäddplatser är vi tacksamma
om så många som möjligt kan erbjuda sig
att dela rum med annan deltagare.
För extra övernattning/frukost fredag ‐
lördag tillkommer: 500 kr. För extra mid‐
dag fredag kväll på Jädraås Herrgård till‐
kommer: 120 kr.

Det sammanräknade priset insätts samti‐
digt med e‐anmälan på Jädraås‐Tallås
Järnvägs plusgirokonto: 36 51 15 – 5. I
meddelandefältet ange: ”Anmälan MRO
möte”, fullständigt namn och förening.
Jädraås ligger i Norrland, klimatet kan vara
litet kylslaget så här års.

Säkerhetsseminarium
Vårt säkerhetsseminarium från januari
2012 kommer att få en uppföljning. Du
ska reservera helgen 19‐20 januari 2013
för detta. Önskemålet om en uppföljning
var stark från årets deltagare. Deltagare
bör liksom i vintras vara säkerhetsansva‐
riga eller motsvarande inom våra före‐
ningar. Diskussioner om plats och ämnen
pågår. Fler detaljer i kommande MRO‐Akt.

Arbetets museum i Norrköping
Lok nr 4, foto Håkan Nordenadler.

Anmälan
Anmälningar görs senast måndag 17 sep‐
tember genom e‐post till: info@jtj.org . I
e‐postanmälan skall anges:
‐ Namn, förening, ev. funktion i
föreningen.
‐ Personens fullständiga postadress, e‐
postadress och telefonnummer.
‐ Behov av transport Ockelbo – Jädraås ‐
Ockelbo och vilken tidpunkt.
‐ Eventuell extra övernattning fredag –
lördag.
‐ Eventuell extra middag på fredag.
‐ Mycket gärna, samboende med
(angiven) annan deltagare.
‐ Eventuell specialkost (allergi etc).

Inbjuder 11‐12 oktober till konferens:
Industrisamhällets kulturarv i praktik och
forskning – nuläge och framtid på
Arbetets museum i Norrköping.
Målet är att analysera det nuvarande lä‐
get inom industriarvsfältet med avseende
på kulturmiljövård, näringsliv, utbildning
och forskning. Vilken status har industri‐
arvsfrågorna idag? Hur har vi kommit hit
och varför? Och – vilka är de möjliga och
önskvärda framtiderna?
Konferensen, som kommer att samla le‐
dande aktörer inom industriarvets beva‐
rande, vård och tolkning, arrangeras ge‐
mensamt av Arbetets museum, Arbetslivs‐
museernas Samarbetsråd, Industrihisto‐
riskt forum, KTH och Svenska industrimin‐
nesföreningen. Konferensen genomförs
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med finansiellt stöd från Riksantikvarie‐
ämbetets FoU‐anslag.
Program finns på
http://www.arbetsam.com/aktuellt/news
/news2012/11‐12okt.pdf och
anmälningsblankett på
http://www.arbetsam.com/aktuellt/news
/news2012/anmalan_11‐12okt.pdf
Sista anmälningsdag är den 26 september,
men dröj inte med din anmälan. Platserna
kommer snabbt att ta slut.
För eventuella frågor kontakta Lovisa
Almborg, 011‐23 17 30,
lovisa.almborg@arbetsam.com eller
Torsten Nilsson, 011‐23 17 26,
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se

Branschseminarium på Sveriges
Järnvägsmuseum
Sveriges Järnvägsmuseum, JHRF och MRO,
vill bjuda in till årets seminarium för verk‐
samma i järnvägsmuseibranschen.
Övergripande frågor är de statliga utred‐
ningar och förslag som påverkar och/eller
hotar oss mer eller mindre. Från förra
årets seminarium ska vi följa upp frågan
om samordning kring databaser. Industri‐
antikvarien Ida Wedin håller på med en
förstudie om just detta och genomför en
workshop med oss på seminariet. Om
detta, se notis nedan. Vi hoppas att din
förening eller organisation vill medverka
med upp till två representanter för att dis‐
kutera ett antal angelägna frågor. Anmäl
gärna förslag till egna korta punkter se‐
nast 23 september på
info@museibanorna.se . Program kommer
i nästa MRO‐Aktuellt

Tid: Lördagen 17 november, kl. 10.00 –
16.00 (ungefärlig avslutningstid)
Plats: Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle,
konferensrummet.
Seminariet är kostnadsfritt.
Museet bjuder på fika och lunch.
Anmälan om deltagande senast 31
oktober till info@museibanorna.se .
Övernattning i Gävle finns till lågpris, STF
vandrarhem (tel: 026‐621745) eller Järn‐
vägshotellet (www.jarnvagshotellet.nu).
Vi ser fram emot ett aktivt deltagande.
Varmt välkomna!
Ragnar Hellborg / Jonas Svartlok / Robert
Sjöö

Kunskapsbank för maskin‐ och
teknikhistorisk kunskap

Eskilstuna stadsmuseum, foto Ida Wedin.

Industriantikvarie Ida Wedin skriver inför
en av punkterna under Branschmötet i
Gävle följande:
Det har länge diskuterats bland arbetslivs‐
museer hur vi kan göra yrkeskunskap och
kontakter tillgängliga för varandra för att
slippa lägga dyrbar ideell arbetstid på att
ständigt ”uppfinna hjulet på nytt”. Jag ‐
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industrihistoriker Ida Wedin ‐ har beviljats
pengar från Riksantikvarieämbetet för en
förstudie kring hur ett verktyg för detta
skulle kunna se ut – en kunskapsbank för
maskin‐ och teknikhistorisk kunskap. För
att skapa något som alla kan ha nytta av
efterlyser jag en bred diskussion med er
alla, vad ser ni för behov, vilka möjligheter
och idéer finns kring en sådan kunskaps‐
bank? Under hösten bjuder jag därför in
till ett antal diskussionsseminarier runt
om i landet. Ett av dessa blir under ert
Branschmöte.
Tanken med seminarierna är att i mindre
grupper diskutera kring de tre frågorna:
1. Vilka olika sorters kunskap och uppgif‐
ter tycker du bör ingå i en sådan här
databas?
2. Hur kan så mycket som möjligt av den‐
na kunskap samlas in och uppdateras kon‐
tinuerligt med så lite personalinsats som
möjligt? I detta behöver ni också resone‐
ra kring er egen och era medlemmars da‐
torvana. I vilken mån kan de/ni själva vara
inne och lägga in eller kommentera och
komplettera information? Hur mycket kan
ni själva dokumentera och skriva in i en
databas eller skriva ner i ett textdoku‐
ment?
3. Kan vi dra nytta av insatser som redan
gjorts: Finns delar av denna information
redan insamlade lokalt eller nationellt av
andra aktörer? Vilka insatser i så fall och
var finns dessa?

Överbliven rälsmaterial
Tidigt i våras lämnade ett antal föreningar
in önskemål om att få överta rälsmaterial
som förväntades att bli tillgängligt i

sommar. Äntligen har jag nu fått lite
klarare besked enligt nedan:
Räls, 27 kg/m, 7,4 m längder, totalt 60.000
löpmeter
Skarvjärn, finns
Bult, finns inte.
Underläggsplattor, sitter på slipers
Skrotpris, 2:40 kr/kg
Hämtplats, Arvidsjaur, köparen ordnar
och betalar transporten. Måste reserveras
före slutet på september, hämtning kan
dock dröja till våren.
Eftersom det nu har gått lång tid sedan
förra insändningen av önskemål till mig,
föreslår jag att de föreningar som fort‐
farande är intresserade ‐ och även
nytillkommande – gör en ny anmälan till
mig (info@museibanorna.se ). Gör det
under nästa vecka.

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

