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Påminnelse: Föreningen
Gotlandståget inbjuder till
Banbesiktningskurs 21-22/3 & 1112/4 2015
Vi har hyrt in Sven Andersson från SA
Spårteknik och mångårigt aktiv vid ULJ att
leda kursen.
Kursen ger behörighet att besikta
spåranläggningar på alla spårvidder.
Vi bjuder in intresserade från andra
järnvägsföreningar att delta.
Utbildningstid fyra heldagar 09-17 samt
en dags praktik (tid och kostnad efter
överenskommelse med Sven)
Utbildningens mål: (från vår
utbildningsplan) Kan fås vid förfrågan
från info@gotlandstaget.se
Kostnad: Beroende på deltagarantal,
troligen mellan 5 000: - och maximalt
7 000: -/deltagare. Förutom det
tillkommer resa och ev. boende. Det finns
möjlighet att bo på Hesselby och Tule
stationer.
Det finns även annat enklare boende inom
en radie på en mil.
Vi förbehåller oss rätten att om många
söker kursen kunna välja ut deltagare efter
föreningarnas behov.
Det är viktigt att ni anger kontaktuppgifter
och om ni söker kursen av eget intresse
eller om det är för föreningens räkning ni
vill gå kursen. Ange särskilt om ni helt
saknar kompetensen inom föreningen.

Ange även om ni vill bo på någon av
stationerna (flerbäddsrum)
För frågor och/eller anmälan till kursen
maila till info@gotlandstaget.se
Hälsningar
Daniel Åhlén
Banchef - Gotlands Hesselby Jernväg

MRO:s Vårmöte 2015 – Ytterligare
påminnelse
MRO:s Vårmöte lördagen 7 mars i
Malmköping, Avgiften som högst 250 kr.
Den betalas kontant till MUMA vid
ankomsten. Anmälan om deltagande och
resa med bussen senast onsdagen 25
februari per mail till MRO:s sekreterare
Lizette Hidlund (lizette@spinc.se)
Ytterligare detaljer i tidigare MRO-Akt.
En viktig punkt under mötet blir rapporter
från föreningarna om pågående arbeten
med Säo-14. Större delen av TRI-gruppen
deltar sannolikt vid mötet. Ett utmärkt
tillfälle att ställa frågor till dem! TRIgruppen, kommer under mötet att
avtackas för mångårigt gott arbete för
MRO.
Styrelsen
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Höstmötet 2015
Höstens möte kommer – som tidigare har
meddelats - att hållas hos Ohsabanan.
Tiden bestäms av Vårmötet hos MUMA 7
mars 2015.
Styrelsen

Två TS-remisser
Den första remissen berördes i förra MROAkt, nu har det kommit ytterligare en.
Den första remissen berör
säkerhetsstyrningssystem och övriga
säkerhetsbestämmelser för
infrastrukturförvaltare med
säkerhetstillstånd och järnvägsföretag
med säkerhetsintyg, nationellt
trafiksäkerhetstillstånd och ansökan om
tillstånd för järnvägsverksamhet.
MRO:s styrelse kommer att granska
remissen och lämna in ev. synpunkter före
10 mars. Om någon MRO-förening har
synpunkter eller lämnar in remissvar, ser
jag helst att jag får veta detta i god tid före
tiden går ut. Remissen finns givetvis på TS
hemsida, eller så får du den från mig.
Den andra remissen berör att TS inte
längre kommer att förvalta JTF. Den är
därför av begränsat intresse för de allra
flesta MRO-föreningarna.
MRO:s styrelse kommer att granska
remissen och lämna in ev. synpunkter före
27 mars. Om någon MRO-förening har
synpunkter eller lämnar in remissvar, ser
jag helst att jag får veta detta i god tid före
tiden går ut. Remissen finns givetvis på TS
hemsida, eller så får du den från mig.
Ragnar

Tågsläpp 2015
Årets upplaga av Tågsläpp går av stapeln
söndagen 26 april 2014. Det har nu
kommit in 27 anmälningar om deltagande,
lika som förra året. Dock har några nya
tillkommit och några har lämnat.
Annonsen i Tågsommar är klar. Nu
inväntar vi bidrag för att uppdatera
hemsidan för 2015;
www.jvmv.se/tagslapp/

Almedalen 2015
Planering inför JHRF/MRO:s deltagande i
årets Almedalsvecka, 29/6-2/7, pågår. Ett
nära samarbete med andra riksorganisationer i Transporthistoriskt
Nätverk, ThN, inom det rörliga kulturarvet
fortsätter även i år. Den gemensamma
placering, för alla organisationerna, i
Norra hamnen i Visby är klar, samma plats
som JHRF/MRO haft tidigare år.
JHRF/MRO:s seminarier program är inte
klart.
Åke

Rapport från Kurs i
Säkerhetsrevison och Riskanalys i
Mjölby 21-22 februari
I helgen som var genomfördes
ovanstående kurs. Utförligare rapport
kommer i nästa MRO aktuellt.
Lizette
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Information från ArbetSam
Kulturarvdagen
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. 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
Vagnsrenoveringskurs
10-12 april 2015 i Forsvik
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.
För mer info se www.arbetsam.com
/Lizette, taget från arbetsams hemsida.

