
Årsberättelse för UMV september 2015 - augusti 2016  
 

Målsättningar 
� Museets värdar ska kunna hålla 2 visningar om dagen á 15-20 minuter, de dagar museet är öppet. 
� Underlag till museets information om banan ska kunna ges. 
� Ett relativt litet antal visningar ska behöva ställas in pga banfel. 
� Landskapet ska hållas snyggt. 
� All materiel som går att underhålla ska skötas. 
� Unos kunnande om detta ska tillvaratas. 
� Ytorna bakom och under banan ska städas. 
� Behovet av reservdelar ska bedömas, så att Museet kan införskaffa dessa. 
� Banan får utvecklas i Unos anda. 

Årets verksamhet  
� 7 sammanträden varav 3 protokollförda. 
� Löpande underhåll med 255 (197) insatser. Uno har deltagit i 141 (100) st och ensam 87 (85),  

dvs en liten nedtrappning av ensamarbetet. Föregående arbetsårs siffror inom parentes. Det har 
varit mer fel på luftledningar och spår än vanligt. 

� Vi hälsade en Jack Sangwill välkommen som ny landskapsvårdare till UMV. 
� Flera möten har diskuterat kulissens skick och prov med avfotografering av valda delar pågår. 
� Roco RC6-loket har anpassas till att kunna köra på banan.  

Det har ännu inte rätt koppel så det kan inte användas som reserv utan bara som rälstvättlok.  
� Uno har tillverkat en rälstvättsläde som håller på att provas ut. Fungerar i princip men är för rank. 
� Sven har tillverkat en spårskrapa som används för att ta bort smuts på insidan av rälerna med. 
� Det har varit problem med takbelysningen i hela Sverigesalen som slocknat då och då. 
� Agge har uppdaterat tågvärdsinstruktionen. 
� Kontorsstolen bakom banan har gått sönder och bytts ut. 
� Den mindre luftrenaren har havererat och inte bytts ut. 
� Under Kulturnatten hölls 3 extra visningar dvs totalt 5 samma dag. 
� Vi har haft nedriven körtråd i luftledningen tre gånger med omfattande reparation som följd. 
� Vi har haft trasigt spår i landskapet en gång med omfattande reparation som följd. 
� Godstågsloket har vänts igen och kör nu framlänges.  
� En tennsug är införskaffad 
� Dammblåsning skedde 11/11 och 7/4 

Prioriterade aktiviteter från förra årsberättelsen  
� Att kunna göra någon detalj till banan med hjälp av museets 3D-skrivare. – Ej klart. 
� Att etablera en arbetsplats där landskapsvård kan visas upp. – Ej klart. 
� Organiserad serviceverksamhet på onsdagar, baserat på missödesstatistiken – Påbörjat. 
� Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick – Påbörjat. 

Årets resultat  
� Visningar har kunnat hållas i tillräcklig omfattning även när Uno varit på semester eller sjuk. 
� Det har varit 9 inställda visningar pga fel på anläggningen, av ca 700 genomförda. 
� Information om banan har getts via modelljärnvägens blogg och i pdf-form.  
� Inga bestående missöden finns att rapportera. 
 

Prioriteringar inför nästa verksamhetsår  
� Det Ra-lok Thomas har som reserv färdigställs. 
� Dokumentationen om lokens underhåll uppdateras med ny text och nya bilder. 
� En robust tvättvagn tas fram, baserat på de rön vi redan gjort och kommer att göra 
� Att kunna göra någon detalj till banan med hjälp av en 3D-skrivare.. 
� Att etablera en arbetsplats där landskapsvård kan visas upp.. 
� Organiserad serviceverksamhet baserad på missödesstatistiken. 
� Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick. 

 
 
 



 
 

 


