
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
 

Möte med  Uno Miltons Vänner  
 

Datum:  Söndag 2009 04 26 
Tid:  11.00 - 17.00 

Lokal: Tekniska museet  

Närvarande: Johan Murray, Helen Eriksson, Uno Milton, Tommy Thörngren, Sven Flink,  Peter Häll, Lars 
Kempe, Hans Ola Flodin, Pelle Östergren, Patrik Abrahamsson och Nils Olander  

 

De två nya medlemmarna i Uno Miltons vänner hälsades välkomna: 

Patrik Abrahamsson  

Pelle Östergren 

 

Film på modelljärnvägen: Lars Kempe påpekade att filmen borde kunna visas på ett bättre sätt. Pixlar ut, hopptryckt, pekarpilen 
syns m.m. 

 

Nils O kollar om röda läderbänken går att ta bort. 

 

Leg. till de som är volontärer  finns nu men de bör bakas in i plast så de kan stoppas i fickan/plånboken,  inte vara skyltar för 
bröstfickan! 

 

De lok och tillhörande tåg som vi kan behöva bilder på är Dg, D, Da, Hg , F-el, Rapidlok. 

 

Brevet till Tekniskamuseet ang. en ny digital modelljärnväg  utarbetas av en grupp som består av: HansOla, Lars, Sven, Tommy, 
Johan och Peter. Syftet bör vara att bygga en modell som kan tas fram under eventdagar och modelljänvägshelger snarare än en 
permanent ”slagtålig” anläggning 

 

Besök hos forskarna vid KTH railgroup är planerad till 29 april kl 15.00 Teknikringen 72. Samling på Harmabee Hobby kl 14.30 

 

12-13 sept  2009 blir en helg på Tekniska museet med Live-steam, Unos bana och liknade ångmaskinsarrangemang. 

 

När kommer Banbrytaren med Catarina Baldo Zagadous artikel om Uno Milton  och hans vänner 

 

Helen läste ur Gula boken samt ut Johan Murrays rapporteringar 22 mars – 26 april. 

 

Johan Murray påpekade att UMVs hemsida är lätt tillgänglig via Google. Alla som omnämns måste därför ge sitt medgivande till 
denna digitala publicering. Glöm ej Karl Gustav Lundquist. 

 

Ett extra lok behövs för att alla tåg skal kunna användas på ett tryggt sätt. Helen och Tommy m fl kommer med förslag på ett 
sådant köp. 

 

 

 

Nästa möte på Tekniska museet 24 maj  kl 11.00 

 

 

/Nils O  2009 04 28 

 
 


