Protokoll 2016 09 01
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 1 september 2016
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet.
Närvarande: Agneta Sjöbom, Uno Milton, Johan Murray, Jack Sangwill, Sven Flink, Thomas
Günter, Peter Häll och Nils Olander
Nils ser till att Sven Lampa kontaktas så att arrangemangen kring fotograferingen av Unos
landskapsmålning kan sättas i verket. Tänk igenom vilken sal som passar bäst. Parkettsalen
plan 3, eller annan lokal med hög takhöjd.
Agge berättar att de som visar känner i trygghet i att medlemmarna i gruppen ”UNOs
vänner” ställer upp och kommer när anläggningen behöver deras vård. Tågen hålls rullande.
Agge önskar att visning/körning får göras på onsdagskvällar.
Johan rapporterade om sommarens stora arbete med tvättsläden. Det finns både positiva
och negativa erfarenheter av tvättslädens framdragande. Men i stort sett så fungerar
rengöring av rälsen bra.
Johan föreslog att han pytsar ut information i stort sett dagligen om händelser kring UNOs
modell. Det är ett erbjudande som alla verkligen uppskattade och imponerades av.
En tydlig och positivt utformad skylt bör göras som upplyser besökare om när nästa visning
sker. Folk rycker mycket ofta i dörren trots nuvarande skyltar. Det bör även finnas en skylt
av typ ”Service av modellen pågår just nu.” Dvs när UNOs vänner finns där inne så ska folk
förstå att underhållsarbete med banan sker.
Prioriteringar inför 2017:
Dokumentation av alla loken inklusive alla de ombyggnationer och justeringar som gjorts på
lokens insidor
Verkstadshandbok
Fråga till Agge:
-Vad tycker du om bilderna på loken som sitter på bokhylleväggen?
Nils informerade om Att Seth Olofsson planerar en stor modelljvg i Eventrummet/Södra
Stallet 2-8 jan 2017. Det blir sannolikt modeller som visas svenska sommarlandskap från
1960-talet. (inte USMS)
Två frågor kom upp:
Finns det möjlighet att ordna en bordsskiva med modelltåg för barn som kan tas fram
under eventhelger / Megahelger?
Har SJ en tågsimulator som kan lånas ut?
Nästa möte 6 okt 15:00 på museet.
/Nils Olander
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