
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons Vänner 

Datum: söndag 2011-09-27 
Tid o lokal 11.00 – 16.00 på Tekniska museet 
Närvarande: Uno Milton, Johan Murray, Hans Ola Flodin, Helen Eriksson, 
Tommy Thörngren, Sven Flink, Peter Häll, Axel Örtenblad och Nils Olander 
 
 
 
Helen läste ”Aktuella arbeten”. 
 
Peter kunde konstatera att sommaren förflutit ganska bra. 
 
Sjösänkningen måste samordnas med hela gruppen. Inte minst med Lars Kempe, 
som bör ta möjligheten att fotodokumentera en sådan händelse och passa på att ta 
bilder på tåg i rörelse från sjön då den är tillfälligt borttagen. Sven kollar med Lars 
Kempe och de andra vad som är lämpligt när det gäller passade dag. 
  
Nils påminner Nordström och Karlsson om el-ombyggnaden.  
 
Varför och vem stänger av luftrenaren.  
 
TM bör köpa en större luftrenare. 
 
Krächner fuktdammsugare kan vara lämplig att använda. Finns sådan att tillgå? 
 
Microfibermygga bör kunna köpas. 
 
De nya öppettiderna för besökare till Tekniska museet från och med 7 nov är  
Måndag  10-17 
Tisdag  10-17 
Onsdag  10-20 
Torsdag  10-17 
Fredag  10-17 
Lördag  11-17 
Söndag  11-17 
 
De entrépriser som kommer att gälla från 7 nov bifogas detta mail.  
 
Under sommaren var det mycket problem med luftledningarna. Detta ledde till 
störningar i trafiken på modelljärnvägen. 
 
Påminn att alla som kör ska skriva och rapportera i bloggen.  
 
”Bruksanvisningen” måste ligga ute vid banan.  
 
Det tar väl lång tid att ersätta trasiga lampor. 
 
Soptunna behövs vid modellen (med utbytbara påsar) 



Axel Örtenblad rengör landskapet från damm och annat som dammblåsningen inte 
ror på. Axel ber även att få vara jour när det gäller akuta åtgärder i modellandskapet.  
 
Kvarvarande punket från föregående möte: 
 
Vid mötet 17 april tog Nils på sig att ordna några uppgifter som han nu påminns om: 

• Lödkolv med 0,8 spets (fråga Helen och Tommy) 
• Lampa med förstoringsglas. 
• Förvaringsaskar typ lådor eller flugfiskeetuier (plåt el. plastaskar) 

 
 
Nästa möte för Uno Miltons vänner blir 30 oktober  på Tekniska museet 
 
 
Vid pennan 
Nils Olander 2011-10-28 

 


