
 

Protokoll 2016 12 15 
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 15 december 2016 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet. 
Närvarande: Uno Milton, Johan Murray, Jack Sangwill, Sven Flink, Thomas Günter, Peter Häll, Anders 
Wallentin och Nils Olander 
  
  
Ställ för heta lödkolvar: En platta med fyra rör som en traditionell adventsstake behöver tillverkas i 
koppar. Där kan heta lödkolvar placeras i samband med lödarbeten på modellen. 
  
  
Skylt med text ”Service pågår…..”  eng+sv behövs. 
  
Håkan Pettersson har kontaktat Tekniska museet och erbjudet sig att köra sin elektriska rälsbuss på 
museigården.  Skala 1:8 
  
Seth Olofsson  och Svenska Sommarmoduler visas på museet 2-8 jan. 
  
Den 23 nov genomfördes sjösänkning på modellen: 
Träden målades 
Banvallen blev brun i stället för grå när Johan satte igång tryckluften. 
  
Thomas  berättade om justering av räls. 
  
Peter Häll berättade om 150 wattslamporna. ”riktiga glödlampor”. 
  
Anders Wallentin fick uppskattande ord för sina insatser på modell-banan. 
  
Agge påminns om ordlistan som efterfrågas. ”Vad heter xxxx på engelska” 
  
Fråga om Nina hon har hållare till namnskyltar i plast med säkerhetsnål. Sven efterfrågar det. 
  
Service under jul: 
• Flera i gruppen är i stan under helgen. 
• Det bör kunna fungera. 
  
Svens berättade om en röd mapp vid modellen. Denna röda mapp är en bra läsning för alla i Uno Miltons 
vänner. 
  
Bjud in Peter Skogh till nästa möte med Uno Miltons vänner. Nils bjuder in. 
  
Gunsan slog sig ner ett tag vid mötesbordet. Hon berättade om det nya prisskåpet som tagit plats mitt 
emot ingången till Unos modell. Gunsan förslog att priserna skulle kunna putsas och befolkas av små 
priserfigurer. 
 
  



 

 
”små figurer som är gäst hos verkligheten ” 
  
Johan skickar ut ett upprop om vad som kan och behöver göras. 
  
Johan föreslog att det behövs ett speciellt möte om hjultvätt. 
Uno ombads visa hur man mäter trycket på strömavtagaren. ”1 gram” 
  
Thomas önskar ett draperi runt modell högt upp i taket. Detta skulle minska skadlig inblåsning av damm 
från Sverigesalen. 
  
Nästa möte 12 jan 15:00 på Tekniska museet. 
 
/Nils Olander 


