Protokoll 2017 02 16
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 16 februari 2017
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet.
Närvarande: Jack Sangwill, Thomas Gynter, Uno Milton, Sven Flink, Johan Murray,
Dennis, Peter Häll och Nils Olander
Nils delade ut de gula korten som visar att man är en volontär på tekniska museet.
TV-programmet ”Bonusfamiljen” SVT har nyligen besökt jvgmodellen för att se om miljön
kring Unos landskap kan vara lämpligt att använda som inspelningsplats för ett framtida
avsnitt av ”Bonusfamiljen”.
”Hobbyboken 1957” innehöll ett kapitel (7 sidor) om Uno Milton. Detta stencileras upp i
flera upplagor och ges för läsning till timvärdar på museet.
Dennis rapporterade att Björn bytt trasiga lampor över modellen.
Johan har skrivet om rengöring och verksamheten med tvätt av räls, hjul och tågsätt i
handboken.
Sven talade om rengöringsproblemen samt hur allt rullande nöter på rälsen.
Nils rapporterade från mötet med Sven Lampa (2017 02 20 kl 11:00). Sven kommer och
fotograferar Unos landskapsfond 15 mars kl: 10:00 – 20:00. Välkomna att assistera
Sven Lampa den dagen. Lite handräckning behöver han nog.

Svens Flink framförde Agges önskan om att väggen på södra sidan. Dvs den vägg som
vetter mot restaurangen är hårt sliten och är i behov av renovering.
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. Nils beställer.
Agge påminns om att om fler ord i ordlistan sv-eng behövs för våra värdar.
Nils åtog sig att köpa Priser figurer till museets prismonter.
”…..titta förs på nätet, köp sedan i MJ-hobby” – sa Sven.
Dennis efterlyste en broschyr eller ett vykort från UNOs modell. Det skulle vara trevligt
att bifoga något sådant när t ex årskort säljs i entrén.
Nils Undersöker om TM är intresserade av att göra ett långt vykort/fondtapet av Unos
fondmålning på modellen.
Johan rapporterade att vi har haft ett speciellt hjul-tvätts-möte kring tvättfrågan.
Uno har demonstrerat hur man mäter ”tryck 1 gram” på strömavtagarna.

Nästa möte 16 mars torsdag 15:00
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