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MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 6 oktober 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 fick tel nr till Sven ”Sven Lampa ” Nordström mob: av Jack. 

På Agges fråga om en tredje körning på onsdagskvällar. Så svarar vi: Kör!

Vi bör göra en plansch på de lok som finns i landskapet. Eller får vi se till att bilderna finns 
på TV-skärmen.

Johan efterlyste dammblåsning och sjösänkning. 
20 okt får det blir dammblåsning
23 nov får det blir sjösänkning.

Innan sjösänkningen måste vi bestämma vad som ska göras i samband med att  sjön sänks.

Jack arrangerar ca 5 st björkar vid sjön i modellandskapet.

Hur genomförs hjultvätt på bästa sätt?

Jack bytte sina kvitton på färg m.m motkontanter.

Det har varit mycket problem under gångna månaden. Men de flesta av de uppkomna 
problemen har löst sig. 

Alla måste vara synnerligen aktsamma när det behöver lödas på själva banan.  Kan föremål 
som behöver lödas flyttas. Dvs är det mindre föremål, så ska de tas ner till smedjan, där 
lödning ska göras. Nyckel till smedjan finns i entredisken. 

Lödning på banan kräver att det är minst två personer närvarande.  Dessa heta arbeten är 
ett problem som måste regleras på ett riktigt sätt. Kan UNOgruppen vara med på någon 
kommande utbildning  i heta arbeten.

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.

Kan museet ordna så att vi får en Märklin-slinga för barn att leka med på Mega Helger. Nils 
får kolla om vi har möjlighet att med personal bemanna en sådan Märklin-slinga

Har SJ eller Jvgsmuseum i Gävle en tågsimulator att låna ut? På samma sätt måste vi kolla 
om vi har plats och möjlighet att ta emot ett sådan eventuellt inlån.

Nästa möte 3 nov på Tekniska museet. 

1/1


