Protokoll 2017 11 02
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 2 november 2017
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet
Närvarande: Sven Flink, Johan Murray, Peter Häll, Uno Milton och Nils Olander

Johan redogjorde för de två lok som inte är i trafik. Rapidloket rullar dock.
Thomas G tvättade spår 2017 11 01
Godståget fungerar just nu.
Johan presenterade årsberättelsen och gick igenom årsberättelsens alla punkter.
http://temufoto.se/umv/Aarsberaettelse%20Augusti%202017.pdf
Noteras kan då, att det är loken som drar på sig överlägset mest fel. Samt att den dominerande orsaken
till alla fel är slitage. I UNO-gruppen är det Johan, Uno och Thomas som är mest alerta när det gäller att
åtgärda fel. Anders Wallentin gavs även en eloge för hans tilltagande insatser att avhjälpa fel som
uppstår.
Sven meddelade att hans jourverksamhet på UNO-modellen kommer att minska. När det rings på hjälp
så har felet på banan många gånger redan åtgärdats vid framkomsten till museet. Svens bilresor blir
många, långa, dyra och ibland onödiga. Det är mer effektivt att jobba hemma med uppgifter kring UNOmodellen. Många gånger är det Thomas som ger Sven dessa hemuppgifter.
Uno förklarade att Dg-loket har gått lite vingligt sista tiden. Uno har dock kontakt med en kille i Norrtälje
som laga och justera detta. Dg-loket är ett ”köpt” lok vilket gör loket mer tillåtande att hantera och lämna
bort för extern lagning.
Da-loket håller Uno på att laga just nu.
D-loket rullar på banan.
Nils skaffar tidtabeller på Blidösund för gemensamma lunchkryssningen.
Dammblåsning bör göras innan november månads slut.
Kvar att notera från tidigare protokoll
− Dremel skulle behövas.
− Lokal i museet som kan användas för reparationer.
− Ett bord för verktyg behövs intill banan eller hängas på räcket som en balkonglåda.
− Draperi runt modellrummet (Christian Stadius från föremålsavdelningen )
− Södra väggen är dålig, smutsig, sprucken och felanmälan.
− Bokstäverna på glasdörrarna petas tydligen bort av besökare.
− Anders Wallenthin kollar så att alla har rätt namn på loken Rapiden, D, Da, Dg, Hg
− Anders gör ett QUIZ / en frågelista på nyttiga kunskaper för timvärdar
− Anders gör en sv/eng gloslista med specialorden.
− Nils får undersöka ev samarbete med Dragons Lair eller skola ang modellbyggen.
− Tea kan tillfrågas om finsk text till handledningen m.m. kring Unos modell.
− Nils får ta upp Svens Lampas foto med Anna Gerdén (TM-fotograf).
Nästa möte 30 nov 15:00
/Nils Olander
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