Årsberättelse för UMV september 2016 - augusti 2017
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 sammanträden varav 10 protokollförda.
Löpande underhåll med 318 (255) insatser. Uno har deltagit i 109 (141) st och ensam 76 (87),
dvs betydligt fler insatser men en nedtrappning av Unos arbete.
Föregående arbetsårs siffror inom parentes.
Vi tackade av Jack Sangwill som landskapsvårdare och hälsade Anders Wallenthin välkommen.
Sjösänkning utfördes 23/11 med infärgning av träden, dammblåsning av banvallarna, limning av
ön och en hel del andra eftersatta arbeten.
Jack har placerat ut några mycket snygga björkar han gjort.
De står vid sjön och dubbelspårets bortre tunnelmynning.
En stor mängd 150W-lampor har UMV erövrat ur museets förråd.
F-loket krånglade i stort sett hela hösten. Det tog lång tid att hitta felet som låg i korsningsväxeln.
Rapidloket krånglade lika länge under våren. Det berodde på främre boggiens drivning.
De tidigare Rör-ej skyltarna har ersatts med nya som sitter i plastfickor.
Flera möten har diskuterat kulissens skick och prov med avfotografering av hela kulissen är gjort
men inte kvalitetsbedömt.
Roco RC6-loket har använts till att köra tvättåg på banan.
Det har ännu inte rätt koppel så det kan inte användas som generellt reservlok, tyvärr.
Unos rälstvättsläde fungerar väl men är för rank. Ingen idealisk tvättvätska funnen än.
Motorbyten har skett på D-loket och Rapidloket.
Koppelstänger har gått av på Da-loket och koppelstångsbultar på Dg-loket och måst ersättas.
Dammblåsning skedde 10/11 och 11/5.
Ett par flaggstänger har tillverkats med anledning av Unos 90-årsdag.

Prioriterade aktiviteter från förra årsberättelsen
Att kunna göra någon detalj till banan med hjälp av museets 3D-skrivare. – Ej klart.
Att etablera en arbetsplats där landskapsvård kan visas upp. – Ej klart.
Organiserad serviceverksamhet på onsdagar, baserat på missödesstatistiken – Påbörjat.
Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick – Påbörjat.

Årets resultat
Visningar har kunnat hållas i tillräcklig omfattning även när Uno varit på semester eller sjuk.
Det har varit 1 inställd visning pga fel på anläggningen, av ca 700 genomförda, samt 1 till vid
kulissfotograferingen 15/3.
Information om banan har getts via modelljärnvägens blogg och i pdf-form.
Inga bestående missöden finns att rapportera.

Prioriteringar inför nästa verksamhetsår
En ny landskapsvårdare rekryteras.
De lok Thomas har som reserv färdigställs.
Dokumentationen om lokens underhåll uppdateras med ny text och nya bilder.
En robust tvättvagn tas fram, baserat på de rön vi redan gjort och kommer att göra
Att kunna göra någon detalj till banan med hjälp av en 3D-skrivare..
Organiserad serviceverksamhet baserad på missödesstatistiken.
Ett UMV-tåg med lok och vagnar i visningsbart skick.

