MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET

Möte med Uno Miltons Vänner
Datum:

Söndag 2008 11 09

Tid:

11.00 - 16.00

Lokal:

Tekniska museet

Närvarande: Johan Murray, Helen Eriksson, Uno Milton, Peter Häll, Tommy Thörngren,
Sven Flink, Nils Olander och Hans-Ola Boström.
§1
Mötet öppnades,
§2
Nils O för anteckningar
§3
Nils O kollar om inte en arbetsbänk går att ordna i utrymmet en trappa ner från Maskinhallen.
§4
Helen presenterade en serie hundar och katter i miniformat som kommer att placeras in i modellen.
§5
Helen läste högt ur de lista på incidenter sedan 2 okt 2008 som Uno, Sven och Johan
uppmärksammat, åtgärdat och rapporterat till Peter Häll.
§6
Helen och Tommy har köpt en luftrenare som de testar i affären. Unos vänner väntar på en utvärdering
av detta prov.
§7
Nils kollar om 1/ www.jarnvag.net, 2/ Tidningen TÅG på <sjk.se>, 3/ Trafiknostalgiska förlaget
……..har bilder på tåg som passar att sätta på väggarna kring Unos modell.
§8
Nils ser tilll att vädarna som kör modellen går att samla vid ett tillfälle och till detta bjuda in Lars Olov
Karlsson ”LOK” för att han ska berätta om jvg-historia.
§9
Nils ringer till Axel Örtenblad och ber honom hämta de fem personvagnarna som tillhör honom och
berättar även för honom hur läget är med förbättringen av landskapet m.m. samt att arbetet i Unos
vänner är ideelt.

§10
Nils berättade om den apparat han tillverkat för dammuppsamling i samband med renblåsning av
modellen. Apparaten prövades efter mötet, med visst besvär och många kommentarer.
§11
Helen läste högt ur ”Gula boken” (den bok som museivärdarna kontinuerligt skriver i efter varje visning
av modelljvg. Det är alltid en rolig läsning.
§12
De felsökningar som Uno, Johan, Sven, Tommy m fl gjort måste föras in i Katarinas manual
”Modelljärnvägen” för museivärdarna.
§13
Nils kollar om TV som filmade modellen för programmet Babel kan skicka över sin film, så vi får Uno´s
vänner får se den!
§14
Helen rapporterade att den gamla föreningen ”Uno Miltons vänner” kommer att avvecklas och att
kvarvarande medel överförs till Helen Eriksson för att användas på ett sätt som den nya gruppen
”Uno´s vänner” finner lämpligt. En redogörelse för detta bör införas på museets hemsida så att de som
en gång var engagerade i den gamla föreningen kan se hur det hela slutade.
§15
Texten/skylten på glasdörrarna in till modelljvg bör justeras så att besökarna uppfattar att man endast
kan komma in när det är visningar. Emellan stängt. En lämplig formulering i vänlig ton med tydligt
innehåll bör kunna formuleras. (fråga Ulrika på kommuniaktions avd.)
§16
Ett vykort med Unos modelljärnväg som motiv borde tryckas ! Det bör kunna gå att sälja i butiken.
§17
Hur är försäkringsfrågan reglerad för Uno Miltons vänner? Har Unos vänner en försäkring så att de vid
en olycka i hanteringen av modellen inte drabbas personligen. Vad händer om något går söder och en
dyrbar reparation blir aktuell, eller om de skadar sig i arbetet.
§18
Hans Ola Boström, ny i kretsen av Unos vänner, presenterade sig och berättade om sig och sitt 47 år
långa intresse för modelljärnvägar.
-Välkommen i vår krets Hans Ola!
§19
Sven Flinks namn bör komma upp i raden av namn på TV-bilden vid modellen.
§20
Johan Murray funderade på hur vi kan förbättra skötseln av modellen.

§21
Nils uppmanade att komma med kvitton på utlägg för modelljärnvägen.
§22
Nästa möte i för Uno Miltons Vänner 7 dec 2008
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