MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET

Möte med Uno Miltons Vänner
Datum:

Söndag 2009 02 22

Tid:

11.00 - 17.00

Lokal:

Tekniska museet
Närvarande: Johan Murray, Helen Eriksson, Uno Milton, Tommy Thörngren, Sven Flink,
Peter Häll, Lars Kempe och Nils Olander

Uno Milton har lagt ut 1855 kr på en vagn till anläggningen. Originalkvitto finns i museets räkenskaper och Nils O gav
denna summa till Uno Milton (det skedde 5 mars på Harmbee Hobby).
Frågor från publiken till den som kör modelljvg.:
Hur ofta tvättas hjulen på tågen? -Flera gånger per år.
Hur är luftledningarna skarvade? -De är fastkrokade i stolparna. Om modellen tas isär krokas de av.
Den röda sittsoffan i skinn står i vägen! Kan vi ta bort den?
Barn trillar mellan spjälorna i skyddsräcket till modelljvg. Kan vi sätta plexiglas som skydd för skydd och hinder.
Sommarlistan där alla i Uno Miltons vänner måste kollas så att tel nr och namn är rätt:

Uno och Sven efterlyste bättre uppslutning på onsdagarna. Detta resonemang ledde till att en telefonlista upprättas och
att Peter Häll avsätter onsdagar efter 14.30 till studie av modelljärnvägen. Tommy lovade att försöka vara tillgänglig
efter telefonkontakt. Hur har renblåsningen av banan fungerat. Vilken apparat eller metod användes och hur bra
fungerade den.

Frågan ställdes om det lämpliga i aatt köra modellen 3 ggr/dag i samband med sportlovet. Vi var dock överens om att
det bör gå bra.

Sven ställde frågan om inte Lars Kempe kunde efterlysa en finmekaniker till Unos modelljvg. Lars skriver ju så mycket
i tidningen TÅG.

Nils ringer Maria Orrung 08-999333 på ”Allt om Hobby” för att se om de kan efterliusa en finmekaniker till komma med
i Uno Miltons Vänner.

Belysningen över modellen ska förbättras. Under april kommer elektriker och monterar lampor ovanpå väggen där
glasrutan sitter. Den belysningen skal göra att modellen träder fram bättre för museibesökarna mellan visningarna.
När kan vi få komma och lyssna på forskarna vid KTH railgroup. Nils ringer och kollar.
Helen läste ut Gula Boken.

Nils kollar med personalchefen om Uno Miltons vänner kan få ett dokument på vad som gäller om en olycka skulle
uppstå.
Nils Kolla med SVT om vi kan använda filmen som de tog i samband med programmet BABEL.
/Nils O 2009 03 17

