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Kallelse till höst- och årsmöte i Väs-

tervik 21-22 oktober 2017 

Påminnelse 

De föreningar som ännu inte har anmält nå-

gon representant till MRO årsmöte bör göra 

det snarast! 

Anmälan till mötet görs genom e-post till: 

daniel.niklasson@smalsparet.se eller genom 

ett telefonsamtal till densamme på tel. nr: 

0730-43 11 16 (kvällstid). Ange namn, förening 

samt eventuella allergier med tanke på mål-

tider. 

Logi i hotell Fängelset (150 meter från Väster-

vik jvg-station) bokas genom e-post till: mar-

tin@hotellfangelset.se eller genom ett tele-

fonsamtal till densamme på tel. nr: 073-

845 37 13. Fråga efter Martin samt ange 

”smalspåret” för att få övernattning till rabat-

terat pris.  

Deltagravgiften för mötena inkl. måltider be-

talas i möteslokalen på lördagen till TJF. Betal-

kort går bra. Kostnaden för logi betalas direkt i 

hotellreceptionen. 

Inbjudan till mötet från Tjustbygdens Järn-

vägsförening (TJF) bifogas detta utskick.  

 

Säkerhetsseminariet 2018 

Du med trafiksäkerhetsansvar i din förening: 
Skriv in i din almanacka att helgen 13-14 janu-
ari har MRO sitt årliga trafiksäkerhetssemi-
narium i Mjölby. 

Angående tider, anmälan, övernattning etc. 
kommer fler detaljer i MRO-aktuellt i god tid 
före jul. 

/ Ragnar Hellborg 

 

Nya trafiktillstånd 2018 

Under år 2018 skall samtliga museiföreningar 

med det som hittills har kallats ”Särskilt till-

stånd” ansöka om nya trafiktillstånd. Detta 

som följd av att EU skall införa sitt s.k. fjärde 

järnvägspaket. I detta är avsikten att EU-

ländernas samtliga trafiktillstånd skall centrali-

seras till ERA i Paris. Fristående järnvägar, som 

t.ex. museijärnvägar med egen bana, kan dock 

få sina trafiktillstånd utfärdade av den nuva-

rande nationella tillståndsmyndigheten. Detta 

nya trafiktillstånd kallas ”Nationellt tillstånd”. 

Till MRO årsmöte i Västervik kommer Martin 

Fridleifer från Transportstyrelsen att föreläsa 

om bakgrunden till förändringen och hur an-

sökningsförfarandet skall gå till. Det är alltså 

mycket angeläget att alla MRO-föreningar 

skickar åtminstone en representant till Väster-

vik som sedan kan vidarebefordra denna in-

formation till den egna föreningen. 

/ Håkan Nordenadler 

 

Försäkringsfrågor 

Vår försäkringsmäklare Söderberg & Partners 

påminner om att alla museiföreningar bör se 

över att all rullande materiel och särskilt 

byggnader är fullvärdesförsäkrade vid eventu-

ell brandskada. Detta med tanke på inträffade 

tragiska skador för t.ex. Norrbottens Järn-

vägsmuseum förra sommaren.  

/ Håkan Nordenadler 

 

Slut på detta meddelande. 
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