Protokoll120422

MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons Vänner
Datum: söndag 2012-04-22
Tid o lokal 11.00 – 14.00 på Tekniska museet
Närvarande: Sven Flink, Uno Milton, Johan Murray, Helen Eriksson, Tommy
Thörngren, Hans Ola Flodin, Peter Häll, Tom Hellsten och Nils Olander
Helen gick igenom alla ”aktuella arbeten” enligt Johan lista.
Vår önskan är att Katarina Hahn justerar Bruksanvisningen så att den fungerar för museivärdarna, blir
attraktiv att läsa och att den ger korrekta instruktioner vid järnvägsolyckor m.m. Att det är stor
försiktighet som gäller och att man inte petar på modellen. Via mail kan Katarina få bra information
från Sven (Sven.flink@telia.com) , Johan (johan.murray@gmail.com) och Uno.
Uno berättade att han råkat ut för en stroke. Det medförde att han såg dubbelt och blev totalt trött.
Uno berättade att han kommit till Danderyds sjukhus och blivet omhändertagen på bra sätt.
Uno berättade om hjulen på F-loken och problemen med dessa. Uno svarvade detaljer till nya hjul.
Bakom publikplatserna på modellen finns en rad lampor. NU är två av dessa trasiga och behöver
bytas.
Johan påminde om att Roxane utlovat att en film kan produceras med Uno där han berättar om
modellen. Hur den kom till, hur den underhålls, historien bakom olika tågset på modellen visavi
verkligheten. Allt produceras för att ge kunskap, fakta, inspiration till visningsvärdarna.
Visningsvärdarna måste uppmanas att skriva i bloggen varje gång som modell visats. Även om det
inte händer något speciellt, är det av intresse.
Uno efterlyste dammblåsning av modellen. Det bestämdes att onsdagen 25 april på eftermiddagen
görs en dammblåsning. Peter kollar så att nödvändig utrustning finns på plats.
Uno efterlyste hjultvätt. Någon klarhet i hur det kan göras på ett kontinuerligt och bra sätt infann sig
inte.
Helen meddelade att hon varit i kontakt med Otto Berg v Linde på SMJ för att köpa in två byggsatser
på två enkla vagnar från SMJ (ca 450kr/st).
Kort med namn ”volontär 2012-13” måste tas fram av Nils O.
Nils har även kvar att fixa:
. Större luftrenare
. Kolla om Krächner fuktdammsugare finns i huset.
. Lödkolv köps in på Kjell& Co bredd: 0,8 mm, plus en sats extra spetsar ca 600 kr
Nästa möte för Uno Miltons vänner blir 27 maj på Tekniska museet.
Vid pennan
Nils Olander 2012-04-25

