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Referat från MRO höst- och årsmöte
i Stockholm 12-13 oktober 2019

köra spårvagn. I stället fick Lars Granström –
ULJ hålla i klubban. Efter föredragning av de
sedvanliga berättelserna beviljades styrelsen
ansvarsfrihet. Inga frågor hade anmälts till rubriken Övriga frågor. Årets ekonomiska underskott togs medvetet p.g.a. god ställning i kassan. Våra externa bidrag kommer därför till god
användning för sina syften. Även budgeten för
2020 redovisar ett underskott. Det kan delvis
balanseras av att flera museiföreningar har visat intresse av att ansluta sig till MRO efter vår
senaste stadgeändring. Mallen för beräkning
av årsavgiften för medlemskap i MRO beslöts
till oförändrad från 2019.

Depån för Spårväg City med Djurgårdslinjen ligger mycket stilfullt placerad på södra Djurgården ur vår synpunkt. Som nära granne och intill
Vasavarvet ligger ångisbrytaren s/s S:t Erik.
Foto: Google Earth

Vid valen av funktionärer blev det några nya
namn. Till styrelsen omvaldes Per Englund och
Mimmi Mickelsen medan Åke Paulsson nu ville
dra sig tillbaka efter många års arbete. Han fick
som efterträdare Anders Tholsson - JTJ. Som
suppleanter omvaldes Lars-Peter Åhs - BöSJ
medan Henrik Grimlander – SkJ ersattes av
Mari Gustavsson – NBVJ. Revisorer och valberedning omvaldes.

Lördag 12 oktober – formellt årsmöte.
Årets höstmöte fick en ovanlig uppläggning då
det förlades till två olika platser för lördagen
och söndagen. Värd för båda platserna var
Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen (SSS) som äger AB SS (Stockholms Spårvägar) och driver museispårvägen Djurgårdslinjen. AB Stockholms Spårvägar kör också den
moderna spårvägen Stockholm City på uppdrag
av Storstockholms Lokaltrafik (SL). Mötet höll
till i bolagets spårvagnsdepåer dels på Södra
Djurgården dels vid AGA på Lidingö. Lördagens
årsmöte bevistades av 35 deltagare, något
färre var kvar till söndagen. Programmet inleddes med att delegaterna serverades lunch på
det närbelägna Vikingamuseet i Galärvarvsparken. En kort promenad efteråt ledde till Djurgårdslinjens spårvagnsdepå Alkärrshallen, där
första delen av höstmötet var förlagd.
Enligt traditionen skall någon från värdföreningen väljas till mötesordförande. Tänkt var
Thomas Lange, som dock akut blev inkallad att

De närmast kommande MRO-mötena år 2020
diskuterades. Vårmötet beslöts förläggas till
Galtströmståget söder om Sundsvall den 14–15
mars 2020. För höst- och årsmötet i oktober
2020 antogs ett erbjudande om värdskap från
Risten-Lakviks Järnväg, söder om Linköping. Vid
eventuella svårigheter kring anordnandet, erbjöd sig MUMA i Malmköping att stå som reserv. Mer om det under år 2020.
Styrelsen rapporterade från årets deltagande i
Almedalsveckan i Visby. Det kändes litet avslaget i år jämfört med förra årets valår. Vädret
var heller inte det bästa alla dagar. Efter en livlig diskussion om för- och nackdelar med deltagandet, beslöts till sist att MRO skall närvara
även på nästa års Almedalsvecka. Dock skall
styrelsen undersöka möjligheterna att få en
placering mer i händelsernas centrum än de
senaste årens utkantsläge i hamnen.
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Som avslutning på årsmötesdelen avtackades
Åke Paulsson för lång och trogen tjänst i MRO.

Ångbåtshistoriska förbunden helt har släppt
tryckt information och gått över till Internetbaserad sådan.
- Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation – ArbSam.

MRO ordförande Per Englund och sekreterare
Mimmi Mickelsen. Detta och övriga foton:
Håkan Nordenadler

Lördag 12 oktober – övrig information.
- Hälsning från JHRF, Tågsommar 2019.
Anders Svensson-JInF berättade om vilka frågeställningar som är mest akuta för JHRF-medlemmarna. De är 32 föreningar, 1 stiftelse och
2 aktiebolag. Det råder stora skillnader i verksamhetens omfattning mellan föreningarna.
De kör kollektivt ägda och brukade museitåg
totalt ca 10000 mil/år på Trafikverkets spår.
Den stora (och kostsamma) frågan för dem är
införandet av ERTMS. Dessutom Transport-styrelsens utbildningsavgifter (där JHRF arbetar
med en ny utbildningslösning i form av samordnade utbildningsplaner), Arbetsmiljöverkets
certifiering av eldare, m.m.
Tågsommars distributionskostnader är fortsatt
höga. Detta år blir underskottet ca 20 tkr. En
viss avgiftshöjning kan behövas för deltagande.
Av årets upplaga på 28.000 ex finns bara ca 500
kvar. Anders efterlyser fler och bättre bilder liksom mer annonser och frivilliga distributionsbidrag. Inbjudan till Tågsommar 2020 skickas ut i
slutet av oktober. Ett träget arbete med olika
sätt att förbättra ekonomin pågår. Som jämförelse nämndes att Motorhistoriska och

Åke Paulsson rapporterade från den senaste
verksamheten. Ca 580 arbetslivsmuseer är
medlemmar i ArbSam. Som sådana kan de
delta i rabatterade kurser och ingå i arbetslivsmuseikatalogen. 2019 års museidagar ägde
rum i Umeå, 2020 skall de gå i Linköping. Dess
styrelse består av 13 personer. Ordf. är f.d. chef
för flygvapenmuseet, vice ordf. samma för Pythagoras i Norrtälje. Kursverksamheten är rätt
omfattande, t.ex. Muséer i nutid – att intressera ungdomar för hur man praktiskt hanterade museiföremål, inte att bara att titta på och
läsa om dem. En annan handlar om Människan
bakom maskinen – att berätta om de som arbetade med maskinerna och deras liv hemmavid. En fråga är om kurser kan läggas till helger,
inte på vardagar för de som arbetar.
- Det rörliga kulturarvet.
Maria Adolfsson och Måns Pedersen från
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) presenterade en
utredning som regeringen beställt. Den omfattar alla slag av historiska transportmedel. Dessa
består av ett mycket heterogent material i alla
stadier av användning, ålder och skick. Den
svåra frågan är hur detta skall definieras ur lagtextsynpunkt.
Den tillkom efter motioner i Riksdagen och skrivelser från Transporthistoriskt nätverk (ThN).
RAÄ fick uppdraget som gällde att inom bara
ett år utreda förutsättningar och att ge förslag
till författning. ThN bistod med sin sakkunskap
om problemen. Man önskade en ”hänsynsregel”.
Dagens bevarande sker till största delen av ideella krafter med begränsade ekonomiska resurser. Hur definiera privat ägande gentemot
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samfälligheter? Fasta föremål kan skyddas men
inte rörliga, trots att de senare utgör lika
mycket kulturhistoria. För de rörliga tillkommer
dessutom stora immateriella värden som kunskaperna i att hantera och vårda dem på rätt
sätt. De erbjuder möjligheter att göra tidsresor
och berättar om vårt moderna samhälles förhistoria och uppkomst.
För bevarandet är kontinuerlig användning värdefullt. Då uppstår också problem med slitage,
rost och att tillverka reservdelar som inte
längre går att köpa. Hur håller man dem vid liv
utan att autenticiteten går förlorad? Dagens
lagstiftning orsakar också hinder i deras användning och bevarande i ursprungligt skick genom t.ex. krav på miljöhänsyn och nya säkerhetsregler. Kraven ställs av ett flertal olika myndigheter både inom och utom transportområdet och kan många gånger slå omotiverat hårt.
Dock finns vissa dispenser för enstaka kategorier.

Omslagssidan på den gedigna utredningen.
Utredningen konstaterar att det finns behov av
lagstiftning och att myndigheter måste ges
möjligheter till undantag och regelförenklingar
– en hänsynsregel. Man föreslår att detta görs
genom ett tillägg i kulturmiljölagens 1 kapitel,
5§. Det är svårt att förutse konsekvenserna av
lagen. För t.ex. vägfordon gäller minst 30 års ålder för att klassas som veteranfordon, men hur
gammalt måste ett järnvägsfordon vara? Ett
lokstall kan vara skyddat som kulturmiljö av
riksintresse, men det 130 år gamla ångfordon

som stallet byggdes för att härbärgera är helt
oskyddat. Man konstaterar också att historiska
transportmedel orsakar en försvinnande liten
del av de totala miljöstörningarna.
Rapporten har blivit mycket uppskattad. Den
skall nu ut på remiss, men ingen vet hur slutresultatet kan komma att bli. Det saknas tidplan
för den fortsatta hanteringen. Rapporten kan
hämtas hem som .pdf från RAÄ:s hemsida. Föreningarna
uppmanas
att
göra
det.
https://www.raa.se/2018/12/85337/?utm_ca
mpaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3 . Se ”Relaterade dokument” nederst på
sidan.
- Nya lagar och förordningar.
Christer Wedin gav en sammanfattning av det
senaste. MRO har svarat på 2 remisser.
En gäller att BVFS 2000:4 om regler för hälsoundersökningar skall upphävas. Den ersätts av
två nya, en för järnväg och en för spårväg på
fristående banor. Hälsodispenser skall hanteras enligt ett helt nytt förfarande. TS vill att den
hälsoundersökande läkaren skall bedöma förutsättningarna för dispens, inte TS egna läkare.
Föreningarna skall själva tillverka blanketter för
dispenser. Bäst vore om MRO medverkar till att
skapa en för MRO-kollektivet gemensam blankett. Det blir med andra ord större krav på lokala läkare att bedöma lämplighet för säkerhetskritiska arbetsuppgifter, men förfarandet
blir mycket enklare. Det innebär också att föreningarna får större ansvar för sina medlemmar,
men TS kommer också att bli mycket striktare
vid revisioner. En viktig förändring är också att
TS vill att regeln om att hälsoundersökningens
giltighetstid begränsas. De hittills tillåtna max.
15 månaderna önskas bli förkortade till bara 12
månader. Detta kan medföra vissa problem för
vår speciella verksamhet.
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Den andra remissen gällde EU:s 4:e järnvägspaket och dess konsekvenser för svensk järnvägstrafik. Innebörden blir att Sverige måste upphäva den nuvarande järnvägslagen och järnvägsförordningen. De ersätts av fyra nya järnvägslagar och dito förordningar. Lagarna föreslås bli: ny Järnvägsmarknadslag, ny Järnvägstekniklag, ny Järnvägssäkerhetslag och ny Lag
om nationella järnvägssystem. MRO-föreningar som kör på egna banor skilda från det
nationella bannätet skall bara behöva tillämpa
den nya lagen om nationella järnvägssystem.
Den gäller för järnvägssystem som inte omfattas av den nya järnvägstekniklagen och den nya
järnvägssäkerhetslagen. Den nya lagen ersätter
de delar i 2 kap. järnvägslagen som handlar om
krav på säkerhet för järnvägssystem samt godkännande av delsystem och järnvägsfordon. Vidare ersätts de delar i 3 kap. järnvägslagen som
handlar om nationellt trafiksäkerhetstillstånd.
Ordningsbestämmelser i 9 kap. järnvägslagen
och straffbestämmelser i 10 kap. järnvägslagen
förs också över till den nya lagen om nationella
järnvägssystem.
Någon djupare analys med konkreta punkter
kan i dagsläget inte redovisas. Dock kan det underlätta vår verksamhet, då det som framgår av
den nya lagen kommer att beröra oss medan
sådant som inte berör oss inte kommer att
återfinnas i den nya lagen.
- Presentation av Fedecrail.
Vi fick celebert besök av två hitresta engelsmän
som leder den avdelning av Fedecrail som heter Heritage Operations Group (HOG). De var
Steve Wood, ordförande för HOG och Ian Leigh,
sekreterare för HOG. Presentationen gjordes
förstås på engelska.
HOG har två huvuduppgifter. Den första är att
hitta lösningar på problem som kan uppstå när
museitåg kör på EU-gemensamma bannät och
att då förmedla utbyte av idéer mellan

förbundets medlemmar. Den andra är att vara
medlem i ”Group of Representative Bodies”.
Vi fick en lång beskrivning av hur EU fungerar
och HOG:s roll i det hela inklusive samarbetet
med ERA, European Union Agency for Rail. Då
det blir långt att referera hela föredraget, bifogas en fil med avfotograferingar av deras PowerPoint-bilder. Där får man en rubrikmässig
sammanfattning.

Engelsmännens presentation av sig själva.
- Särskild certifiering av pannskötare.
Johan Vinberg (och Lars-Peter Åhs) informerade om det nya förslaget till certifiering av
pannskötare, däribland eldare. Förslaget omfattar all personal som hanterar någon form av
trycksatta kärl. Fartygssidan har redan fått igenom dispens för fartygsmaskinister. Den maskinistexamen som är ett krav från Sjöfartsverket
uppfyller redan det som det nya förslaget innehåller. Vi inom MRO/JHRF har blivit uppmanade av Yvonne Strempl på Arbetsmiljöverket
att komma in med en dispensansökan om undantag för kunskapskrav av pannskötare - dock
så pass tydlig att den exakt anger vilka paragrafer vi söker dispens ifrån och varför. Vi behöver
visa att våra interna lokeldarutbildningar med
tillhörande examen kan jämställas med fartygsmaskinisterna.
Värt att notera är att det ställs inga som helst
krav på att pannskötarna ska ha gått någon
kurs - enbart att de ska avlägga en skriftig
4(9)

MRO-AKTUELLT

4-2019

Redaktör: Håkan Nordenadler (hakan.norden@gmail.com)
Kontakt: Ordförande: Per Englund, 076-8425478.
Museibanornas Riksorganisation, Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm. E-post: info@museibanorna.se
Utgiven 2019-11-14

tentamen. Så alla erbjudanden om kurser från
KIWA, Decra mm kan ni avböja – såtillvida ni
inte finner en nytta i att utbilda någon i er krets.
Efter diskussion på MRO mötet enades man om
följande strategi:
Alt 1) MRO ansöker om total dispens från
pannskötartentamen hos Arbetsmarknadsverket.
alt 2) JHRF, MRO och ev. Järnvägsmuseum ansöker om en gemensam ackreditering hos
Swedac för att utarbeta pannskötartentamen.
Fortsättning följer!
- Oljeeldning av pannor.
Johan Vinberg redogjorde för en undersökning
av oljeeldning som alternativ till kol. Teoretiskt
sett skulle det kunna innebära mindre miljöpåverkan och lägre kostnad. Men, ett problem är
att dieseloljan behöver avvattnas innan den
kan börja värma. Följden blir att oljan totalt
sett blir nästan dyrare än kol.

Norrmalmstorg och Skansen, förvånat iakttagen av promenerande stockholmare.

Söndag 13 oktober – övrig information,
fortsättning.
Söndag morgon samlades delegaterna vid
Ropstens tunnelbanestation, en av slutpunkterna för den röda linjen. Nedanför plattformen väntade en abonnerad modern spårvagn
på att föra sällskapet till den banans depå vid
AGA på Lidingö. AB GasAckumulators fabriker
på Lidingö var en gång Gustaf Dahléns skapelse. Utöver många nya bostadshus kring den
gamla industriområdet ligger där nu en splitter
ny depåanläggning för spårvagnar tänkt att
också räcka till när Lidingöbanan i en framtid
förlängs för att ansluta till Spårväg City mot
södra Djurgården.

---

I hallarna vid AGA kan man få skåda både historiskt och nutida. I väntan på anslutande spår
behöver tyvärr dessa gamla klenoder köras per
biltrailer för att kunna visas upp på Djurgården.
Men på Lidingö kan de rulla.
- Styrelseansvar.
Kan man tänka sig ett snobbigare sätt att äta
middag rullandes fram och tillbaka i en spårvagn längs stadens gator? Vagnens devis
”Stan’s bästa fönsterbord” var bara att instämma helt i.
Därmed var programmet för lördagen slut. Delegaterna gick ut till den väntande museispårvagnen, tillika cafévagnen, för att ombord
på den få intaga en delikat buffémiddag. Samtidigt rullade vagnen varv på varv mellan

Mimmi Mickelsen inledde söndagens informationspunkter. Hon är i sitt yrke säkerhetsansvarig på Göteborgs Spårvägar. Där finns ett
strikt styrelseansvar. Man skriver sina egna säkerhetsregler och utbildningar. Den som har
spårtillstånd har också säkerhetsansvar. Transportstyrelsen granskar t.ex. genom att träffa
personal och testa deras yrkeskunnande och
regelkunskap. Vid senaste revisionen tyckte TS
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ändå att spårvägens utbildningsplaner var
otillräckliga och måste kompletteras.
Regelbunden återutbildning är viktigt att ha
infört i det egna regelverket. För ideella föreningar är styrelsen ansvarig och särskilt ordföranden.
Frågan väcktes om MRO kan organisera en
samordnad, standardiserad utbildning. En deltagare påpekande att många utbildningsplaner bara anger ett antal timmar för ett ämne.
De måste kompletteras med bilagor som visar
timmarnas pedagogiska innehåll. Hos SkLJ ville
TS att deras kompetensstyrningssystem skulle
preciseras.

från hotell- och restaurangvärlden. Även flera
andra nya chefer där kommer från områden
utanför järnvägsbranschen.

Traverser i taket för att lyfta är i dag ett överspelat kapitel. Nu skall det lyftas från golvet i
stället.
- Fedecrail ungdomsläger.

I en angränsande hall vid AGA fick vi se rader av
moderna tiders syn på spårvagnar. De har nog
med åren blivit något bekvämare för både resande och personal.
Mimmi M. påpekade att det numera är svårt
att engagera frivilliga arbetsgrupper som vill
hjälpa hela MRO-kollektivet, inte bara den
egna föreningen. Dagens elektroniska kommunikationer gör det dock lättare att kunna arbeta i grupp mer informellt - man behöver
inte träffas över ett bord. Det pågår också ett
generationsskifte i föreningarna. Hur kan vi
bäst utbilda nya medlemmar i de nödvändiga
föreningssysslorna? Det finns önskemål om att
föreningarna hjälper varandra med sakkunskap och genomförande av t.ex. besiktningar
eller revisioner, där lagarna inte kräver att de
utförs av neutrala expertföretag.

Årets läger för ungdomar 16–25 år i Fedecrails
regi genomfördes i spanska Katalonien i början
av augusti under totalt 10 dagar inkl. resan dit
och hem. Målet är att sammanföra ungdomar
från Europa med intresse för historiska järnoch spårvägar. De får dels arbeta praktiskt med
renoveringar etc. och göra studiebesök till intressanta platser i sammanhanget. Kostnaden
för deltagande är kraftigt subventionerad av
Fedecrail. I år uppgick den till ca 2000 kr plus ca
3000 kr för resan t.o.r. platsen. Två svenska deltagare i år berättade om sina upplevelser och
erfarenheter. År 2020 skall lägret förläggas till
England på två olika platser med både järn- och
spårväg. En av deltagarnas erfarenheter var
t.ex. att synen på säkerhetsfrågor visar vissa
nationella särdrag. Vid Medelhavet är man litet
mer informell än vi är vana vid. Vid arbete med
ett gammalt lok visade sig några deltagare besitta bättre ånglokskompetens än handledarna
från den lokala museiföreningen. Se också en
bifogad .pdf med våra deltagares PP-presentation.

Claes Elgemyr på TS järnvägsavdelning skall
sluta och ersätts av en person med bakgrund
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- Turbokningssystem.

- Marknadsföring.

Hans-Petter Larsson – SS berättade om Stockholms Spårvägar och gav en presentation av ett
datoriserat system för att schemalägga personal till trafiktjänster med mera. Som stomme
finns alla trafikdagar och tjänster för hela året
inlagda i ett schema. Där kan medlemmar
själva boka in sig där de vill tjänstgöra, även
långt i förväg. Systemet innehåller också personalens utbildningar och kompetenser, så att
det inte går att anteckna sig för något man inte
får göra. Det går att få ut olika typer av rapporter. Även logibokningar kan göras. Systemet
tillämpas nu av ULJ och ÖSlJ. Hos ULJ har man
genom detta fått ca 60 % av årets tjänster belagda redan innan trafikstart. Intresserade kan
kontakta ULJ.

Mimmi M. berättade kring den många gånger
svåra frågan att presentera vår verksamhet så
att den inte dör ut när de aktiva som var med
från början nu börjar minska i antal. Av de totala medlemmarna är kanske bara 5 % aktiva
deltagare i verksamheten. Som exempel förutsätts föräldrar till ungdomar inom idrottsvärlden ställa upp ideellt, men hur är det inom vår
järnvägsvärld? Som en uppmuntran har MUMA
öppnat sitt eget ungdomsläger i Malmköping
även för andra MRO-ungdomar.
I England finns ett stort antal frivilligt arbetande medlemmar, ofta 50+ personer. Ofta är
de från trakten, och inser verksamhetens betydelse för att hålla liv i en bygd. Problem kan förekomma med gamla aktiva som kan ha svårt
att anamma nya arbets- och tänkesätt. Där har
man testat att utforma medlemsvärvningar
som arbetsplatsannonser som inte bara berättar om vad man önskar få utan också om allt
man kan erbjuda.

Litet svårläst, men här ses en översikt av vilka
tjänster som behövs under en månads trafikdagar och är bokningsbara.

Efter att ha beskådat denna högteknologiska
röra kan man undra vad det egentligen är för
fel på våra egna enkla och hederliga öglekoppel?

Och så här visas vilka tjänster som är bokade av
vem för en enskild trafikdag.

Presentationer av verksamheten och värvningsförsök på sociala medier kan vara bra,
men kräver en hel del arbete för att lyckas.
Våra föreningar har varierande erfarenheter av
effekten av detta. OBJ gjorde en enkät en trafikdag om hur besökarna fått reda på banans
existens. Det visade sig att de flesta inte sett på
7(9)

MRO-AKTUELLT

4-2019

Redaktör: Håkan Nordenadler (hakan.norden@gmail.com)
Kontakt: Ordförande: Per Englund, 076-8425478.
Museibanornas Riksorganisation, Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm. E-post: info@museibanorna.se
Utgiven 2019-11-14

Facebook, utan läst på Värnamo kommuns turisthemsida. Det finns viss risk att eventuella
nya aktiva drar sig när de får reda på de höga
krav som ställs både vad gäller hälsa och långa
teoretiska och praktiska utbildningar, om detta
inte presenteras på rätt sätt.
- Säkerhetskonferensen.
Ragnar Hellborg har nu av åldersskäl dragit sig
tillbaka som samordnare av MRO säkerhetskonferens. Men den kommer att fortsätta på
samma sätt som tidigare. Som en morot för föreningarna införs att minst en representant från
föreningen måste närvara på konferensen för
att föreningen skall få delta i MRO försäkringspaket. Mer om konferensen i MRO-aktuellt
närmare jul.

MRO-kort för 2020
Det är nu dags att ta fram underlag för vilka
som ska tilldelas MRO-kort för 2020. För att få
ett MRO-kort krävs det att man varit aktiv motsvarande fem dagar år 2019.
Skicka namnlistor till info@museibanorna.se
innan 31/12, gärna i Excelfomat.
/ Per Englund

MRO säkerhetskonferens 2020
Välkommen till MRO säkerhetsseminarium.
Den 25-26 januari 2020 håller MRO säkerhetsseminarium i Mjölby. Vi börjar kl 10:30 den 25
januari och håller på till kl 14:00 den 26 januari.
Som tidigare år kommer vi att vilja att alla föreningar presenterar sin verksamhet utifrån säkerhetsaspekter lite övergripande, om man har
haft någon incident eller liknande.

På depån vid AGA fick vi också se en något modernare boggie än vi är vana vid på våra museivagnar.
- Jubileum.

Vi kommer ha flera programpunkter relaterat
till säkerhetsarbete kopplat till spårväg och
järnväg under dessa två dagar. Nytt för i år
kommer vara att vi kommer ha ett pass för
spårväg och ett pass för järnväg relaterat till säkerhetsordning som hålls samtidigt.

År 2020 firar Ohs Bruks Järnväg 50 år. Helgen
den 30-31 maj 2020 kommer man att anordna
ett stort födelsedagskalas med många aktiviteter. Alla föreningar hälsas välkomna att delta i
firandet då.

För de föreningar som ingår i MRO:s avtal gällande försäkringar är det obligatoriskt delta
med minst en deltagare.

---

Anmälan sker till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se

Med detta avslutades årets MRO höstmöte.
Deltagarna fick en guidad rundvandring i den
moderna spårvagnsdepån och efter en enkel
lunch skildes man åt för hemresor.

Vi behöver din anmälan senast den 7 januari.

/ Håkan Nordenadler

Pris 1100 kr/deltagare.

/ Mimmi Mickelsen
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Mari Gustafsson – ny i styrelsen

Anders Tholsson – ny i styrelsen

Aktiv medlem i NBVJ sen några år. Är även med
i marknadsgruppen, redaktör för föreningens
medlemstidning Förstlingen och medlem i styrelsen sen detta år (2019) plus nybliven styrelsemedlem i MRO. Tvekar inte att skita ner mig
eller att krypa in i eldstaden, tycker med andra
ord om att vara i verkstaden. Andra säger att
jag är en "svart magnet" = jag blir uppenbarligen svart och sotig utan att ens vara i/på ett
lok! Hmm ... Under trafikdagar går jag gärna
som konduktör och träffar gärna folk på det
sättet, vilket är kul. Har även provat på att vara
stallvakt, elev TBFH, elev växlare m.m.

Jag får skylla på Pappa för mitt järnvägsintresse. I början av 70-talet fick jag & min lillebror en modelljärnväg (Minitrix) som byggdes
upp på en spånskiva men fick rivas då familjen
gick skilda vägar. Alla sakerna ligger numera i
en låda (Startlåda från IKEA), det kan bli något i
framtiden.

Jag bor strax utanför Nora. Är gärna ute i naturen och sysslar med diverse saker som pallkrage odling, promenader, cykling m.m. Har tidigare haft travhäst i många år sen blev det ett
långt uppehåll. Numera har jag en islandshäst
som jag tar hand om. Handarbetar gör jag även
när andan faller på.
Tack för förtroendet som nybliven styrelsemedlem i MRO.

Bilagor:
- PP-presentation av Fedecrail / HOG.
- Fedecrail ungdomsläger i Katalonien.

Under ca 3 år gick jag på Hjulmarknaden, 1983
blev jag medlem i JTJ, sedan årsmötet 1984 har
jag varit Aktiv där.
Sedan 1989 är jag Lokförare & Tågklarerare, sedan 2013 är jag också Chef Vagnavdelningen,
sedan 2019 är också Besiktningsman Spår.
Jag har också varit Chef Försäljningsavdelningen samt suttit i Styrelsen + en av ett antal
som sköter Matlaget under helger samt vid
större aktiviteter (Nyår, Påsk, Midsommar &
banarbetsveckor).
Är också Scout sedan 1975, är Distriktsordförande sedan 2014 för Södertörns Scoutdistrikt.
Tycker också att fotografera är roligt, så kameran åker med på de flesta saker jag gör, bilder
kommer på olika ställen.

Slut på dokumentet.
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