Protokoll 2014 12 03
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum onsdag 3 dec 2014
Tid o plats 17.00 på Tekniska museet.
Närvarande: Thomas Gynther, Johan Murray, Sven Flink, Peter Häll och Nils
Olander
Rapport från konserveringen av Unos landskapsmålning i fonden på modellen. (se bifogat
mail och offert). Anna Karin Ståhl Nilsson återkommer så att hela gruppen och museet har
en gemensam syn på hur konserveringen bäst genomförs.
El vid modellen är omkopplad av Jimmy, ”timer” är insatt. Inkopplingen blev inte bra! Det
måste kopplas på ett annat sätt för att full säkerhet ska uppnås.
Nya skyltar med upplysning ”rör ej” eller ”bräckligt” behöver komma upp.
Johan lovar återkomma med att ge oss en lektion i ”tänkbara” elektriska fel, hur de hittas
och åtgärdas”.
Det finns en lista på inköp av reservdelar -en önskelista. Nils får ta reda på, för hur stor
summa museet medger att vi kan köpa in denna typ av grejer. Sedan får vi göra en plan för
inköp så att banan kan hållas igång med minimala trafikstörningar. (En realistisk summa kan
vara 5-10.000 kr/år.)
Thomas kontaktar ENTEC om priser etc på de av oss önskade reservdelarna som behövs för
att hålla Unos bana rullande. T ex; Vad är priset på en strömavtagare.
Thomas och Sven diskuterade plastmaterialet Delrin
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyoximetylen) som material i förslitningsdelar i modell-tågset.
Uno Milton har en grandios uppsättning verktyg i sitt hem som han reparerar
modelljärnvägen med. Det är viktigt att museet är medveten om vilken tillgång som finns
hos Uno.
Nils uppmanas köpa 2 st LED E27 ”40watt”
Nästa möte sker kl 17.00 onsdag 21 jan 2105 (Agge kommer med) .
God Jul!
Nils Olander
mob 0739 991 377
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Hej på er, jag har nu fått in beräkningar från papperskonservatorn.
Hälsningar AK
Från: Lotta Möller [mailto:karna.lotta@gmail.com]
Skickat: den 10 december 2014 09:53
Till: Anna-Karin Nilsson Stål
Ämne: Re: SV: Offert

Hej igen,
Många turer..!
Jag förstår att ni måste söka pengar och att arbetet inte kan påbörjas med en
gång. Att det skulle hinnas med innan Hillevi slutade lär väl optimistiskt ;)
Nu har jag räknat igen och tyvärr blir det inte billigare än vad jag angivit tidigare.
Jag förstår om det är svårt att frigöra en så stor summa pengar för ett enskilt
föremål, och jag öppnar alltså för diskussion. Ni kan också komma med en
summa som är rimlig för er, och sedan får jag se vad som kan åstadkommas för
de pengarna.
Jag har räknat för en person, eller som du säger jag och en kollega. Det bör bli
ungefär detsamma.
Jag har försökt att inte vara allt för snål i tidsberäkningen då jag tänker att det är
bättre för alla parter om det förhandlas nedåt och inte uppåt.
Hör av dig igen om det uppstår något eller om det är oklart. Jag har specificerat
att målningen bör torrengöras, vilket jag bakade in i steg 1 i det förra dokumentet
jag skickade.
Okej, det ska väl vara allt.
Ledsen att det blivit så struligt med alla mail fram och tillbaka.
Hoppas Unos Vänner ska hålla med mig i mitt resonemang om montering. Jag
tror verkligen att det skulle kunna bli jättebra.
Vi hörs och ses förhoppningsvis.
Hälsa Hillevi!
Lotta

Den 9 december 2014 09:14 skrev Anna-Karin Nilsson Stål
<anna.karin.nilsson@tekniskamuseet.onmicrosoft.com>:
Hej igen, jag tror att vi behöver siffror att ta ställning till, i alla fall en ungefärlig
uppskattning av kostnaden. Vi kan säkerligen hjälpas åt att ta ner och förflytta
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bakgrunden och kanske även hjälpa till med annat som inte innebär
konservatorskunskaper. Själva konserveringen kan du beräkna på ditt arbete eller om
du vill ta med en kollega, antar att det inte påverkar priset i stort då arbetet går fortare
då?

Min tanke är att jag och Nils som är intendent på publika avdelningen (och som ingår i
Unos Vänner) kommer att sätta oss ner och diskutera upplägg med utgångspunkt från
dina förslag och sedan söka pengar för projektet. Tyvärr så blir det ju lite moment 22
men så ser förutsättningarna ut. Skicka gärna kopia till Nils också när du har ett förslag.

Hälsningar // AK

Från: Lotta Möller [mailto:karna.lotta@gmail.com]
Skickat: den 8 december 2014 23:57

Till: Anna-Karin Nilsson Stål
Ämne: Re: SV: Offert

Hej igen,
Tack, vad gulligt av dig att du hörde av dig igen. Och bra info! Jag var själv
stressad i fredags så tror inte jag var särdeles tydlig jag heller.
Det är ju svårt att klara nedmontering och tillverkning av ny montering helt själv.
Jag tror att man i det förra skulle kunna behöva att vara tre personer. men just de
momentet kanske kunde lösas med hjälp av personal.
Jag skulle också kunna höra med någon kollega om den kan tänka sig att vara
med på projektet.

Ett alternativ är att jag i nuläget inte ger någon prisspecifikation alls utan
återkommer om det när förutsättningarna är klara. Eller är det ekonomin som
avgör i första hand?
Jag skulle kunna beräkna lite olika varianter förtsås...
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Återkommer!
Hälsar
Lotta

Den 8 december 2014 09:10 skrev Anna-Karin Nilsson Stål
<anna.karin.nilsson@tekniskamuseet.onmicrosoft.com>:
Hej igen Lotta, hoppas att hu har haft en trevlig helg. Jag var lite stressad under förra
veckan så jag läste nog inte ditt mail riktigt ordentligt där du undrade om hur jobbet
kommer att fördelas mellan dig och någon från TMs ordinarie personal. Min tanke var
från början att du skulle kunna göra det tillsammans med Hillevi men tiden rullar på så
fort och hennes anställning slutar i december tyvärr. Jag vet inte hur hennes planer ser
ut efter detta, tror att hon har något annat på gång men ev. skulle hon kanske kunna få
ytterligare förlängt för att jobba med tågbanans bakgrund (dock inte alls upp till mig
och antagligen beroende på vår ekonomi). Alltså din beräkning får grunda sig på en
persons (ditt) arbete som det ser ut i dagsläget. Hör av dig om något av detta verkar
oklart ☺. Vi hörs snart.

Hälsningar Anna Karin

Från: Lotta Möller [mailto:karna.lotta@gmail.com]
Skickat: den 5 december 2014 12:28
Till: Anna-Karin Nilsson Stål
Ämne: Re: SV: Offert

Hej!
Jag tycker också det var en väldigt bra konferens. Tyvärr kunde jag inte heller
vara med på workshopsen.
Du, jag vaknade imorse och insåg att jag snurrat till siffrorna med moms och
utan.
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Det var också svårt att veta hur jag skulle tänka med priset eftersom jag inte
visste om jag skulle göra det själv, med Hillevi eller med någon annan. Alltså:
priserna jag angett är för höga!
Om jag skulle göra det själv men med hjälp av en av museet avlönad person
skulle det bli 20 000 + moms för förslag A.
Jag vet inte om du redan skickat iväg till Unos vänner i så fall kanske du skulle
kunna säga att jag kan återkomma om priset när jag vet med vem jag skulle
jobba.
Vad tror du?
Ursäkta strulet, hoppas det inte ska bli problem.
Lotta
Den 5 dec 2014 09:09 skrev "Anna-Karin Nilsson Stål"
<anna.karin.nilsson@tekniskamuseet.onmicrosoft.com>:
Hej igen Lotta. Jag vabbade igår så jag såg ditt mail först nu. Tusen tack för förslagen,
jag ska vidarebefordra dem till ”Unos Vänner” (vänföreningen) som får ta ställning till
dem och sedan återkommer jag så snart jag kan.

För övrigt tycker jag att det var en väldigt intressant konferens, tyvärr hann jag inte
vara med på någon workshop, var du? Vad fick du för helhetsbild och behållning tycker
du?

Vi hörs snart. Trevlig helg!

// AK

Från: Lotta Möller [mailto:karna.lotta@gmail.com]
Skickat: den 4 december 2014 23:15
Till: Anna-Karin Nilsson Stål
Ämne: Offert

Hej igen,
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En eftermiddag kan ibland vara lång...
Här kommer mina tre åtgärdsförslag. Hoppas att de ska kunna vara till någon
nytta. Om det är något som är oklart så är det bara att ringa eller maila.
Hälsningar
Lotta
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