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MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 3 november 2016
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet.
Närvarande: Uno Milton, Johan Murray, Jack Sangwill, Sven Flink,
Thomas Günter, Peter Häll, Anders Wallentin och Nils Olander

Dammblåsning planeras till 10 nov
Sjösänkning planeras till 23 nov
Tråd har släppt efter väggen. Skadan har uppkommit sedan förra
gången.
Johan skickar ut ett upprop om vad som kan göras.
Anders Wallentin hälsades välkommen i Uno Miltons vänner.
Johan rapporterade att arbetet med hjultvätt måste utarbetas. Johan
föreslår att gruppen någon gång framöver har ett speciellt möte kring
detta.
Verktygen så som lödkolv etc stoppas in på säkert ställe efter utfört
jobb.
Vi bör inrätta rutiner för lödjobb så att största möjliga säkerhet
uppnås. (Med lödjobb i detta fall avser vi främst jobb på banan. Dvs
den bana som går inte att flytta till tillåtet lödutrymme. Jobbet måste
göras på plats i Sverigesalen.)
Diskussion uppstod om tryck på strömavtagaren. Dvs 1 gram.
Uno har renoverat D-loket hemma. D-loket är anläggningens äldsta
lok. Nu är D-loket i varje fall reparerat och fungerar.
Jack sätter upp nya björkar 23 nov.
Nils kontaktar Sven Lampa (Sven Nordström mob:
).
Denna kontakt togs i början av december. Sven Lampa förbereder
fotografering, förslagsvis i feb 2017, och kontaktar Big Image för

prisuppgifter på vad en avbildning i skala 1:1 kostar. Detta kräver ett
arrangemang i Maskinhallen där skylift mm kommer till användning.
En avgörande faktor, när det gäller pris och kvalitet, är hur många
pixlar som krävs för gott resultat. 30.000, 60.000 etc?? Museet
återknyter kontakten med Svens Lampa efter nyår.
Thomas efterlyser luftledning. Uno har luftledning hemma. Han tar
med några meter luftledning till museet.
Thomas önskar ett draperi runt modellen högt upp i taket. Detta
skulle minska skadlig damminblåsning från Sverigesalen in till
modellen.
• Dörrar och dörrstopparna flyttar sig. Haken når inte fram.
• En glasskiva släpper i sargen runt banan. Detta i ett utsattläge
där barn gärna ställer sig för att se banan på ett bra sätt!!!
Nils får ta upp detta med fastighetschefen Dzevad.

Nästa möte 15 dec på Tekniska museet.
/Nils Olander

