Årsberättelse för UMV september 2014 - augusti 2015
Målsättningar
Museets värdar ska kunna hålla 2 visningar om dagen á 15-20 minuter, de dagar museet är öppet.
Underlag till museets information om banan ska kunna ges.
Ett relativt litet antal visningar ska behöva ställas in pga banfel.
Landskapet ska hållas snyggt.
All materiel som går att underhålla ska skötas.
Unos kunnande om detta ska tillvaratas.
Ytorna bakom och under banan ska städas.
Behovet av reservdelar ska bedömas, så att Museet kan införskaffa dessa.
Banan får utvecklas i Unos anda.

Årets verksamhet
10 protokollförda sammanträden.
Löpande underhåll i form av 197 insatser. Uno har deltagit i 100 st (och ensam 85) trots att han har
varit otillgänglig under sammanlagt ett par månader.
Konservering av kulissen har diskuterats med museets konservator. Inga beslut om detta än.
Nya visningstider. Samma alla veckans dagar. Ytterligare visning på onsdagar har diskuterats.
Ny separat timer för tågströmmen tagen i bruk.
Agge har uppdaterat bruksanvisningen med info om den nya timern.
De små lamporna över kulissen och bordslamporna har bytts till LED 6W (=40W) från Biltema.
Behovet av reservdelar har inventerats och ska inhandlas undan för undan.
Flera nya sätt att skarva lokens drivande spiralfjädrar har testats.
Hg-lokets strömavtagare blev utsliten och fick göras om.
Godstågslokets kugghjul var så slitna att loket fick vändas, och kör nu baklänges.
A-tågen körs mer sällan än tidigare.
I maj blev det fel på alla B-tågsloken, och i brist på reservlok kunde endast A-tågen köras.
Thomas har köpt in minst ett Roco RC6-lok till specialpris att ha i reserv. Det behöver anpassas.
Smärre skador i landskapet har reparerats..
Peter har hittat en artikel om hur man gör bälgar i Allt om Hobby 2006/1.
Ett tryckluftsaggregat och en LED-strålkastare på stativ för arbetsbelysning är införskaffade.
Dammblåsning skedde 10/9 och 1/7

Prioriterade aktiviteter från förra årsberättelsen
Engagering av nya landskapsvårdare – Ej klart.
Organiserad serviceverksamhet på onsdagar, baserat på missödesstatistiken – Påbörjat.
Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick – Ej klart.

Årets resultat
Visningar har kunnat hållas i tillräcklig omfattning även när Uno varit på semester eller sjuk.
Det har varit 0 inställda visningar pga fel på tågen, av ca 700.
Information om banan har getts via modelljärnvägens blogg och i pdf-form. Fråga/svar-sidan på
bloggen uppdaterad.
Inga bestående missöden finns att rapportera.

Prioriteringar inför nästa verksamhetsår
Att kunna göra någon detalj till banan med hjälp av museets 3D-skrivare.
Att etablera en arbetsplats där landskapsvård kan visas upp.
Organiserad serviceverksamhet på onsdagar, baserat på missödesstatistiken.
Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick.

