MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons Vänner
Datum: Söndag 2010 01 10
Tid o lokal 11.00 - 16.00 på Tekniska museet
Närvarande: Sven Flink, Uno Milton, Peter Häll, Johan Murray, Helen Eriksson,
Håkan Grundstedt och Nils Olander
Förkylning och bistert väder hindrade Pelle och Tommy från att vara med denna gång.
Helen gick igenom ”Aktuella arbeten” (http://temufoto.se/umv/). Med mängder av
uppgifter och frågor så som; -är aceton bättre än lättbensin för rengöring av spår och
hjul.
Helen föreslår att vi bör köpa in en luftrenare från Elgiganten, pris ca 1500 kr. Nils O
köper detta. Luftrenare av denna typ är noggrant utprövad och under lång tid testad
på Harambee med gott resultat.
Nils har en viktig uppgift i samarbete med Katarina Hahn, att informera värdarna som
körmodellen om hur man bäst handhar incidenter på banan, faran med att ”putta” på
tåg som stannat och vikten av att via Gula Boken meddela Johan, Sven, Peter och
Uno om var på modellen som tåg stannar.
Ny punkt på Aktuella arbeten blir att Nils får se till att elektrikerna Andreas och Jimmy
kommer med nya LED-lampor (E27) som kan testas som ersättning av den starka
glödljusbelysningen (300 watt) som nu finns på modellen. Det finns en
säkerhetsaspekt i att byta till LED.
Tips: Kolla på <www.jarnvag.net> för att skaffa mer info till Handledningen, så att
värdarna från Handledningen kan hämta kunskap till sina visningar.
Håkan Grundstedt skall placeras in på listan av UNOs vänner som exponeras på TVskärmen vid modellen. Nils ser till att detta sker.
Det bör finnas 1-2 overaller i stora storlekar som vi kan använda då vi dammsuger
under modellen. Vi måste vara skyddade mot från attacker från alla de dammråttor
som håller till där.
Nya kort för museets volontärer behövs för 2010, som ersätter de gula volontär-korten
från 2009.
Svens Flink läste ut Gula Boken.
Johan och Nils beskrev tankarna på den nya blogg som nu arbetas fram på
http://johanprovar.blogg.se och på http://modelljarnvagen.blogg.se . Tanken är att de
texter som värdarna skriver i Gula Boken, dagligen överförs till en blogg som är till för
att våra besökare skall få lite feedback på sitt museibesök. Bloggen blir en rapport från
värden som kör. Men bloggen rymmer även möjlighet till kommentarer med frågor
och svar. Det innebär att frågor som besökarna ställde under visningen men inte fick
svar på, kan besvaras i bloggen.

Men bloggen är även till för info till Unos vänner så väl som alla de värdar som kör
banan m fl.
Nästa möte på Tekniska museet 14 feb 2010
/Nils O, 11 jan 2010

