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MRO- nytt

Det har knappast undgått någon att förra 
årets sista MRO-nytt var osedvanligt tunt. 

Det  viktiga där var att få ut kallelsen till 
säkerhetsseminariet i tid. Detta nummer är 
lite mer välmatat men vi tar gärna emot 
synpunkter på innehållet. Maila till 
info@museibanorna.se, jag svarar alla men 
stundtals kan det ta lite tid. Det går också bra 
att ringa 0768 425478, lämna ett 
meddelande om jag inte svarar så ringer jag 
upp..

Verksamhet 

Jag träffade i höstas tillsammans med övriga 
deltagare i Transporthistoriskt nätverk 
Riksantikvarien Lars Amréus. Han var mycket 
positiv till den typ av ideell museiverksamhet 
som vi representerar och att det årliga bidrag 
RÅÄ delar ut till arbetslivsmuseerna är de 
medel där RÄÅ ser mest nytta per utbetalad 
krona.  

Planering pågår också för 2016 års 
Almedalsvecka där MRO och JHRF även detta 
år kommer att delta. Vi efterlyser tips på 
relevanta, intressanta och publikdragande 
seminareämnen och talare. 

På agendan för våren står också ett möte 
med Maria Ågren, Generaldirektör för 
Transportstyrelsen.   För femte gången har 
också MRO säkerhetsseminarium gått av 
stapeln, närmare beskrivet av Ragnar på 
annan plats i detta nummer. Jag deltog själv 

för första gången och det är imponerande 
med vilken professionalism det genomfördes. 
Stort tack till seminarieledarna Peter Heller 
och Peter Sjökvist samt Ragnar Hellborg som 
organiserade det hela.  

Jag har ett flertal gånger fått frågan om MRO 
kommer att fortsätta med årliga 
säkerhetsseminarier, svaret är definitivt ja, 
personligen anser jag detta vara MROs 
viktigaste uppgift. Vi har också planerat att 
hålla ett säkerhetsseminarium för 
museiföreningarnas ordförande där vi i första 
hand fokuserar på vilket ansvar styrelsen i 
respektive förening eller bolag har för 
säkerhetsarbetet. 

Per Englund 
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MRO finns nu på Facebook

MRO har tagit steget ut i de sociala 
mediernas värld och det finns nu en 
Facebookgrupp som heter ”Museibanornas 
Riksorganisation”. Den är inte tänkt att 
ersätta MRO-Aktuellt eller vår hemsida men 
däremot kan den ses som ett komplement 
om man är intresserad av att följa MRO 
arbete. Det är en sluten grupp men alla som 
ansöker och har någon anknytning till den 
järnvägsmuseala världen beviljas inträde. Alla 
medlemmar i gruppen får naturligtvis posta 
inlägg så länge de har något med MRO eller 
våra medlemsföreningars verksamhet att 
göra. 

 

Vårmöte i Vadstena.  
Som tidigare aviserats kommer vårmötet att 
hållas i Vadstena den 5 mars under värdskap 
av WFJ. Buss för deltagare som kommer med 
tåg hämtar i Mjölby 10.15. Anslutande tåg 
från Stockholm 8:21, Malmö 7:11, Göteborg 
6:30 och Örebro 8:15. Återtransport sker från 
Vadstena ca 17.00 till tåg mot Stockholm 
17:43, Malmö 16:15 och Göteborg 16:15. Är 
det någon som ska mot Örebro skriv det i 
anmälan så ordnar WFJ transport till 
anslutande tåg i Motala. 

Diskussionspunkter blir införandet av SÄO 
2014, MRO verksamhet som Tågsläpp och 
Almedalen, rapporter från JHRF, Fedecrail och 
MRO arbetsgrupper. WFJ kommer också att 
presentera sin verksamhet och naturligtvis 
kommer vi att bese samlingarna. 
Vi gör i sedvanligordning avbrott för kaffe och 
mat vid lämpliga tillfällen (önskemål om 
special kost vid anmälan). Anmälan till 
info@museibanorna.se  innan 26 februari. 

Styrelsen 
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Vinterns Säkerhetsseminarium 

På stadshotellet i Mjölby träffades 24 
personer helgen 16-17 januari. Vi 
sammanstrålade efter morgontågens 
ankomst och skildes åt på 
söndagseftermiddagen vid 15-tiden. 
Seminarieledare var som vanligt Peter & 
Peter med efternamnen Sjöquist resp. Heller. 

Vi inledde med presentation av deltagarna. 
Därefter fick varje förening rapportera om 
det gångna året beträffande olyckor-tillbud-
avvikelser. Inga riktigt allvarliga olyckor har 
som väl är inträffat under det gångna året. 
Rapportbenägenheten tycks ha förbättrats 
genom åren. Däremot hade ett antal 
deltagare rapporter om spårspring. Vidare 
om ett sabotage när en klovning förstördes 
och växeln lades om, stenar placerats på 
spåret, stenkastning mot tåg, som vanligt 
bilar som kör mot rött. Vidare vagnar som ej 
var förstängda och därför rullade ut på linjen.

 De två seminarieledarna vid årets  
säkerhetsseminarium grillar deltagarna. Foto 
Ragnar Hellborg 

Ett antal föreningar rapporterade om TS 
tillståndsprövning och revision. Den slutsats 
vi kunde dra var att vi inför sådana ”ska vara 
väl beredda”. 

Seminarieledarna redovisade i detalj och 
kommenterade vad som lett till att ett 
godsbolag blev av med tillståndet i höstas. 
Det finns lärdomar att dra från denna 
händelse även för våra förhållandevis små 
verksamheter. 

En punkt som togs upp var hur långt de olika 
föreningarna har kommit i sitt arbete att 
införa MRO-säo-14. En förening; MJ, har nått 
ända fram och infört nya säo efter TS 
godkännande. 

En annan punkt som vi diskuterade var hur 
att ur säkerhetssynpunkt hantera dels stora 
trafikdagar, medlemsjippon och dylikt, dels 
långa tjänstgöringsdagar med åtföljande 
trötthet. 

Peter/Peter/Ragnar 
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Tågsläpp 2016 
Årets upplaga av Tågsläpp går av stapeln 
söndagen 24 april 2016. Det har nu kommit 
in 22 anmälningar om deltagande, färre än 
förra året. Annonsen i Tågsommar är klar. Nu 
inväntar vi bidrag för att uppdatera hemsidan 
för 2016; www.jvmv.se/tagslapp/ 

Tågsläpp  i Skara 2015. Foto: Åke Paulsson

Almedalen 2016 

Planering inför JHRF/MRO:s deltagande i 
årets Almedalsvecka, 4/7-6/7, pågår. Ett nära 
samarbete med andra riksorganisationer i 
Transporthistoriskt Nätverk, ThN, inom det 
rörliga kulturarvet fortsätter även i år. 
Planering av JHRF/MRO:s seminarieprogram 
pågår med inriktning ett seminarium kl. 
11:00 varje dag. Även gemensamma 
seminarier program inom ThN planeras. 

Bokutgivning 
Bokutgivning tillhör inte vår kärnverksamhet 
och är inget MRO ska hålla på med i 
normalfallet. Vi har dock gjort ett undantag 
för den bok som Ragnar Hellberg, Sven 
Freden och Björn von Sydow skrivit med 
titeln ”Transportstyrelsens agerande  
gentemot museijärnvägarna - En  
genomgång av vad som har hänt under  
åren 2010 – 2015”. Boken beskriver 
införandet av avgifter inom en myndighets – 
Transportstyrelsen (TS) – verksamhet. 
Beskrivningen av agerandet från MRO och 
från TS under dessa år ger en intressant 
inblick i maktspelet på olika nivåer inom en 
myndighet och dess relationer till aktuellt 
departement. Manuskriptet till den 
planerade boken har växt fram under åren 
2010-2015. Den är en produkt av noggranna 
minnesanteckningar under dessa år. Boken 
beskriver införandet av avgifter inom 
Transportstyrelsen (TS) verksamhet och hur 
dessa avgifter skulle drabba den ideella 
järnvägssektorn. MRO styrelse anser att det 
är utomordentligt viktigt att detta arbete 
dokumenteras inför framtiden. 

Målgruppen är inte i första hand 
tågentusiaster utan politiker, tjänstemän i 
statsförvaltningen och andra intresserade av 
denna typ av frågor. 

En förutsättning för att den ges ut är att den 
kan finansieras utanför MRO budget och vi 
har därför sökt bidrag ur ett par olika fonder 
för detta projekt. 

Styrelsen
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Ny postadress 

Genom vänligt tillmötesgående från ÖSlJ delar vi nu postadress med dem. Här är vår nya 
adress:

Museibanornas Riksorganisation 
Box 53 
647 22 Mariefred 
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