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Protokoll 2018 01 17 
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum onsdag 17 januari 2018 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet 
Närvarande: Johan Murray, Uno Milton och Anders Wallenthin 
  
  
Timern till modellen, både ström och tid trasiga. Museets elektriker Dan N har varit och tittat på dem vid ett 
tillfälle runt jul. Ska hämta hem reservdelar, Anders följer upp. 
  
Dg-loket tillbaka från reparation, Uno korrigerar för att det ska passa för modellen, han är inte helt nöjd 
med nya underredet och loket gick initialt för fort. Karossen sitter ännu löst och skulle behöva ordnas först. 
  
Da-loket inkört nu efter många vändor. 
  
F-loket tillbaka. 
  
Dammblåsning gjord. Banvaktaren tog en flygtur, Peter H hittade honom och satte tillbaka tillsammans med 
nya banvaktaren. 
  
Spårtvätt gjord idag (mötets datum 2018 01 17) 
  
Digitalt skjutmått införskaffat från Clas Olsson. 
  
Banan har varit snäll över jul och nyår. 
  
Den röda tågnyckeln är borta och har varit ganska länge. 
  
Anders hör sig för om det är ok att museet håller en extra visning på onsdagkvällar, och precis som tidigare 
när frågan uppkommit så är det okej. 
  
UMV arbetar succesivt med trädvård. 
  
Uno Milton och hans modell har publicerats i Allt om hobby nr 6 2017. Kul! 
  
Kvar att notera från tidigare protokoll 
Nils skaffar tidtabeller på Blidösund för gemensamma lunchkryssningen. 
Dremel skulle behövas. 
Lokal i museet som kan användas för reparationer. 
Ett bord för verktyg behövs intill banan eller hängas på räcket som en balkonglåda. 
Draperi runt modellrummet (Christian Stadius från föremålsavdelningen ) 
Södra väggen är dålig, smutsig, sprucken och felanmälan. 
Anders Wallenthin kollar så att alla har rätt namn på loken Rapiden, D, Da, Dg, Hg 
Anders gör ett QUIZ / en frågelista på nyttiga kunskaper för timvärdar 
Anders gör en sv/eng gloslista med specialorden. 
Nils får undersöka ev  samarbete med Dragons Lair eller skola  ang  modellbyggen. 
Tea kan tillfrågas om finsk text till handledningen m.m. kring Unos modell. 
Nils får ta upp Svens Lampas foto med Anna Gerdén (TM-fotograf). 
  
Näste möte föreslås till den 8 februari 2018 
/Anders Wallenthin 


