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Rapport från Revisions och
Riskanalys kursen i februari 2015
Lördag och söndag 21-22 februari samlades 23
personer på stadshotellet i Mjölby. Nästan alla
MRO-föreningar med trafik var
representerade. Kursledare var Peter Heller.
Kursen började på lördagsförmiddagen efter
morgontågens ankomst omkring 10.30. På
söndagen slutade kursen vid 15-tiden, lagom
för att hinna med kvällstågen hem.
Efter presentation av deltagarna inleddes
dagen med en detaljerad genomgång av
begreppet Riskanalys. Punkter som berördes
var:
Lagkrav
Olika metoder för riskanalys
Bedömningar av trafiksäkerhetspåverkan och
ändringar
Hur att planera och genomföra en riskanalys
Genomgång av olika analysmetoder
Efter en övningsuppgift avslutades med hur
att dokumentera, besluta om åtgärder och
utvärdera.
Söndagens program handlade
säkerhetsrevisioner. Här var programmet
ungefär enligt följande:
Lagkrav om hur att göra revisioner
Översikt över olika former för revision
Hur att planera och genomföra en revision
God praxis
Hur att dokumentera, besluta om åtgärder
och utvärdera
I samband med måltiderna och kafferasterna
fanns rika tillfällen till diskussion och utbyte av
erfarenheter.
Detta var andra gången kursen gavs, första
gången var för ungefär 5 år sedan. Det är
rimligt att med ett antal års mellanrum, om
ekonomin medger, på nytt ge kursen. Delvis

nya medarbetare har tillkommit hos
föreningarna.
Ragnar Hellborg

Peter Heller

Vårmötet

De sju i MRO-TRI grupp avtackas vid Vårmötet,
foto Lars Granqvist

Mötet hölls den 7 mars med nästan alla MROföreningar närvarande. Mötet valde Thomas
Lange till mötesordförande, en uppgift han
givetvis klarade galant. MRO-TRI grupp
avtackades för mångårigt idogt arbete. De sex
- Lars-Gunnar Branås, Christer Bringemark,
Christer Malm, Fredrik Olsson, Björn
Perneborn och Ulf Pålsson – fick vardera
motta ett exemplar av den nya boken ”De
första stambanorna – Nils Ericsons storverk”
skriven av Lars Berggrund & Sven Bårström.
Relationen till TS och dess många remisser
avhandlades också. En kort resumé om
kringarrangemanget och
Minnesanteckningarna från mötet kommer i
sinom tid att hamna på hemsidan. Vi har all
anledning att tacka MUMA för
arrangemanget.
Styrelsen
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Höstmöte 2015
Höstens års- och medlemsmöte kommer att
hållas helgen 3-4 oktober med OBJ som värd.
Styrelsen

Vårmötet 2016
WFJ i Vadstena har erbjudit sig att vara värd
för MRO:s Vårmöte 2016. Närmre tidpunkt
bestäms av höstmötet hos OBJ.

Hemsidan
Hemsidan är nu utlagd i sin nya version
http://www.museibanorna.se/
Under fliken Medlemmar, finns en karta över
samtliga medlemmar i MRO.
Bredvid kartan finns en koppling till bild och
presentation av medlemsföreningarna.
Här behöver jag 4 bilder från respektive
förening samt en kort beskrivande text,
med länk till föreningens hemsida. Se JTJ som
exempel. Kontrollera också att
markeringen på karten stämmer geografiskt.

Styrelsen
Bilderna skall sändas till ake@jarnvag.info.

TS Remiss om föreskrifter om
järnvägsverksamhet
Den 10 mars insändes MRO:s remissvar på
denna remiss. Det mest intressanta för MRObanorna är att särskilt tillstånd försvinner och
ersätts med ett Nationellt tillstånd. Detta kan
sökas för persontrafik och museitrafik på
fristående banor. Innan svaret sändes in hade
MRO ett antal samtal med TS och med
Näringsdepartementet för att säkerställa att
inom detta tillstånd kommer att rymmas Batåg, fordonsförflyttningar och fiktiva godståg.
Ursprungliga inställningen från TS var att
endast persontåg skulle medges. Det
Nationella tillståndet kommer sannolikt att bli
bra för museibanor och renodlat utan EUinblandning.
Ragnar Hellborg

Åke Paulsson

Invitation to the 9th FEDECRAIL
Youth Camp 2014, 31st of July to 9th
August, Hungary
FEDECRAIL – The European Federation of
Museum & Tourist Railways and MÁV
Nosztalgia Kft. ( Hungarian National Railway –
Historic Branch) together with the MÁV
Budapest Children’s Railway would like to
invite you for the 9th Fedecrail Youth
Exchange, in Hungary, from the 31st of July until
the 9th of August. You can expect a varied
programme consisting of working at heritage
railways, cultural and regional highlights and
most important: the intercultural exchange of
experience.
The Youth Exchange will start with a visit to two
narrow gauge railways in the countryside,
some 50 kilometres north of Budapest. This will
be followed by visiting the main attractions of
Budapest, the capital of Hungary. The majority
of the days will be spent at Rail Historic Park in
Budapest. Accommodation at the Rail Historic
Park will be provided in excellent sleeping cars!
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Are you between 15 and 26 years old and
working at a heritage railway?
Then
get
further
information
at
youthcamp@fedecrail.org, where you also can
ask for the application forms to be returned at
latest april 12th 2015. The application fee will
be the same as last year (140 EUR).
Fedecrail

ArbetSam

Katalogen distribueras bland annat ut till
landets turistbyråer, turistbroschyrställ,

ArbetSam genomför varje år museidagar i
anslutning till årsmötet. De pågår i två dagar
och är ett tillfälle att träffa andra medlemmar
och besöka arbetslivsmuseer. Dagarna bjuder
även på föreläsningar och god mat.
Datum: 10-11 april

tidskrifter, bibliotek, länsbibliotek,
landstingets kulturnämnder, det större
etablerade museerna samt till våra
medlemmar. Kontakta kansliet om du vill veta
mer Tel: + 46 11 23 17 30.

Plats: Västerås

Vagnsrenoveringskurs

Tema: Tillgänglighet

10-12 april 2015 i Forsvik

Dagarna inleds på fredag förmiddag kl. 9.30 på
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 i
Västerås.

Temat blir ”att måla” dvs. det kommer en
expert och berättar om konsten att måla, vilka
typer av färger, vilka penslar, hur man spacklar
och slipar mm. Alla är givetvis välkomna med
alla typer av objekt på alla nivåer av
renoveringen. Kanske dags att fixa till släden
till nästa år, snygga till en dyna eller plocka
isär ett fjäderpaket. Allt är möjligt på kursen.
Nytt för i år är att vi plockar ihop och städar
efter lunchen på söndagen för att få bättre
och längre renoveringstid på söndagen.
Vårt koncept med helgkurser (fredag lunch –

Museigudien Arbetsamma museer

tom söndag lunch) med olika teman spridda

Årets upplaga av Museigudie Arbetsamma

på 2 år verkar passa bra. Konceptet som

museer innehåller en presentation av hela 425

startade i september 2012, blev succé med

arbetslivsmuseer samt artiklar om årets

många nöjda deltagare.

Arbetslivsmuseum, Årets Arbetsmyra och 100
åringar.
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Nu är det alltså dags för sjätte gången och vi

receptionen@forsviksvandrarhem.se eller

tittar lite närmare på själva

telefon 0505-41137.

målningsproceduren. Den snickare som

Anmälan

medverkade förra gången kommer
förmodligen att även denna gång vara

Kursavgift på 600: – betalas in på VHS

behjälplig under hela kursen. Sen är alltid vi

postgirokonto 583056-7 senast den 30 mars

handledare med för att stötta och komma

2015.

med goda råd och idéer.

Ange namn, adress, telefonnummer och ev.
specialkost samt mailadress

Vi har ju lärt oss en hel del även vi. Givetvis

Lokal och handledning ingår i VHS kursavgift

kommer vi att uppleva en kulturkväll med lite

Blästring sker av lokal blästrare och betalas

social samvaro på lördagskvällen.

per kilo.

Du inbjuds nu alltså till renoveringskursen som

En social lördagskväll utlovas, med

kommer att gå av stapeln på Forsviks bruk vid

kulturinslag.

Vätterns västra sida den 10-12 april 2015.

Mer detaljerad information skickas ut till

Inget krav på medlemskap i VHS

respektive deltagare separat efter anmälan

Vi startar kl. 1200 med en lunch på
vandrarhemmet och presenterar oss för

Har du frågor kontakta:

varandra och vad vi tänker skapa etc.

Lasse Hellsten, hellsten.lars@telia.com .tel.

Övernattning sker på Forsviks vandrarhem i

070-257 74 99 eller

enkelrum. Där finns endast tolv rum, så det

Peter Ambjörnsson,

gäller att anmäla i god tid. VHS har dock

peter.ambjornsson@nammo.com tel. 0706-

förbokat dessa rum. Det går att sova två i

582811

rummen.
Rumspriset per person och natt är 460: – för

Välkomna till några fina vårdagar

enkelrum inklusive frukostbuffé. Vid
medlemskap i STF erhålls 50: – rabatt. Det går
att beställa varianter med olika tillägg.
Priset gäller hösten 2014, kan kanske ändras.
Logi och mat betalas av respektive deltagare
separat och ingår inte i VHS kursavgift.
OBS! Medtag egna sängkläder om ni inte
bokar dessa extra
Bokning sker via hemsidan
www.forsviksvandrarhem.se eller mail

Kulturarvsdagen
Söndagen 13 september infaller
Kulturarvsdagen 2015. Tema i år: Människors
värv och verk – en resa i industri- och
teknikhistoria. Alla som vill kan vara med och
delta genom olika evenemang. Gå in
på www.raa.se för anmälan.
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Alla arrangemang i Sverige presenteras
landskapsvis och läggs ut efterhand på RAÄs
hemsida från och med juni månad. Förra året
arrangerades ungefär 200 evenemang på
Kulturarvsdagen. Var med du också!
Se mer av arbetsam på hemsidan:
www.arbetsam.com

därför gärna att den bibehålls.” MRO:s
styrelse uppmanar därför föreningarna att
märka hytterna invändigt med EU nummer, till
exempel med Dymotejp som placeras mycket
undanskymt. I Y och Yp till exempel i
reläskåpen bakom föraren.
Ragnar Hellborg

RAÄ anslag
För någon vecka sedan offentliggjordes årets
beslut om statsbidrag till ideella
organisationer inom kulturmiljöområdet för år
2015. MRO fick i år 80 kkr. Det kommer i
enlighet med ansökan att användas för våra
löpande projekt: säkerhetsseminarium,
tjejprojekt, Almedalsdeltagande med flera.
Ragnar Hellborg

Angående krav på märkning
invändigt av dragfordon
Dokument TSFS 2014:47 kräver invändig
märkning av dragfordons hytt även för fordon
på fristående banor. I MRO:s remissvar
argumenterade jag för att undantag ska ges
för fristående museibanor. Handläggaren hos
TS var obeveklig och ansåg att EU:s regelverk
inte medger undantag. Jovisst gör det! Men
det vill ju till att man letar i de digra luntorna
av EU-dokumentation. Och inte bara i en utan
i en kedja av olika. Efter en diskussion med GD
har han i ett mail till MRO dagarna före sin
pensionering den 1 mars låtit meddela:”…det
inte finns något, vare sig i EU:s rättsakter eller
i TS:s bemyndiganden enligt
järnvägslagstiftningen, som förhindrar detta.”
Lite senare i brevet skriver han: ”…fyller dock
märkningen en viktig funktion, och vi ser

GD Staffan Widlert och MRO:s ordförande i
samband med avtackningen, foto GD sekreterare

TS-GD
I slutet av februari pensionerades GD Staffan
Widlert. Torsdagen den 26 februari var vikt för
uppvaktning. Från MRO överlämnade MRO:s
ordförande boken ”De första Stambanorna”
och tackade GD för hans förståelse för
museiverksamheten på järnväg. Som har
beskrivits vid olika tillfällen i MRO-Akt har
Widlert agerat för MRO:s intressen, ibland
emot sina egna handläggares och juristers
något fyrkantiga inställning.
Ragnar Hellborg

MRO-

AKTUELLT (04/2015)

Ansvarig utgivare: Lizette Hidlund (lizette@spinc.se)
Kontakt: Ordförande: Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV
0413-137 07; 070-607 76 44

info@museibanorna.se
Utgiven 25/3-2015

TS remiss om bedrivande av
tågtrafik

Fria eller fälla – den nya
vägledningen om träd är nu klar

Denna remiss, som berör att TS slutar att
förvalta JTF och överlämnar denna uppgift till
respektive intrastrukturförvaltare ligger nu på
ordförandens bord. De föreningar inom MRO
som berörs hör gärna av er till mig om ni
planerar att svara på remissen så samordnar
vi. Trafikverket har nyligen låtit meddela att
den myndigheten tar över förvaltningen av JTF
för statens spåranläggningar. Det är väl rimligt
att MRO föreningarna med JTF hankar på det
spåret, åtminstone inledningsvis. När
remissvaret så småningom sänds in hamnar
det också på hemsidan.

Träd i offentliga miljöer, till exempel på
kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer,
orsakar ibland konflikter mellan olika
intressen. Fria eller fälla – en vägledning för
avvägningar vid hantering av träd i offentliga
miljöer ger stöd och förståelse för hur olika
värden kan synliggöras och vägas in när man
planerar åtgärder på träd. Den behandlar även
frågor som rör lagstiftning och handläggning
av ärenden samt presenterar en modell som
visar hur man kan gå till väga om olika värden
kolliderar. Se vidare på
http://www.raa.se/fria-eller-falla-den-nyavagledningen-om-trad-ar-nu-klar/

Ragnar Hellborg

Peter Heller

TS remiss om namn på trafikplatser
De föreningar som granskar denna remiss,
vänligen förse mig med era åsikter. I sinom tid
hamnar MRO:s remissvar på hemsidan.

Ansökan om tjejpengar

Ragnar Hellborg

Även i år kommer MRO tjejgrupp att ge
medlemsföreningarna möjlighet att ansöka
om pengar för att anordna aktiviteter som

Kulturdepartementets remiss om
Farokonventionen
Detta är Europarådets ramkonvention om
kulturarvets samhälleliga värde. Rapporten är
skriven av RAÄ. Den handlar inte alls om vår
verksamhet. Däremot utgör vår verksamhet
en del av de kulturverksamheter som
behandlas i dokumentet. MRO:s styrelse siktar
på att skriva ett remissvar.
Ragnar Hellborg

skall locka fler kvinnor att vara aktiva.
Annons kommer i nästa MRO aktuellt.
Lizette Hidlund

