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Säkerhetsseminarium i januari 2017 
- tid för anmälan! 

Som har utannonserats i tidigare MRO-Aktuellt 
kommer vinterns seminarium i säkerhet att hållas 
helgen 14-15 januari 2017. Platsen blir liksom tidi-
gare år Mjölby stadshotell. Vi börjar med förmid-
dagskaffe när tågen har anlänt från olika håll unge-
fär kl. 10.20 på lördags förmiddagen. Vi slutar på 
söndagseftermiddagen senast kl. 14.15, strax före 
möjliga avgångar. 

MRO:s styrelse anser att seminariet är mycket 
viktigt och subventionerar därför arrangemanget 
rejält. Priset blir därför endast 800 kr per deltagare 
för mat, kaffe, enkelrum och seminarielokal under 
två dagar. Varje deltagare betalar denna summa till 
hotellet före avfärden på söndagseftermiddagen. 
Styrelsen har vidare beslutat att högst två personer 
per förening får sin kostnad subventionerad. En 
eventuell tredje (i mån av plats) får betala den 
faktiska kostnaden som är 1693 kr. Kursen vänder 
sig till de inom föreningarna som sysslar med sä-
kerhetsfrågor. 

Nu är det tid att anmäla deltagare inom respektive 
förening till:  ragnar.hellborg@nuclear.lu.se   

Senast onsdagen 28 december måste jag ha anmä-
lan. Samtliga föreningar med trafik förväntas vara 
representerade! Har du speciella önskemål om 
mat, skriv det i anmälan. 

/Ragnar Hellborg 

 
Vid mörker får Tkl ge avgångssignal med grön spi-
ral. (Lokalt för JTJ)                               Foto: Håkan N  

 
 

Påminnelse om trafik-intäkter 2016 

Årsmötet beslutade om ändring av medlemsavgif-
ten. Medlemsavgiften i MRO 2017 är baserad på 
respektive förenings trafik intäkt 2016. Samtliga 
föreningar skall till MRO kassör skicka in, uppgift 
om föreningens totala trafik-intäkt 2016. 

Summan av: 

- biljett försäljning 

- abonnerade tåg 

- exkl. moms 

Denna uppgift skall sändas senast 2015-12-15, till: 

ake@jarnvag.info 

 

Rättelser 

I förra numret av MRO-aktuellt råkade det insmyga 

sig några felaktiga datum, kanske på grund av den 

nye redaktörens ovana. Följande ändringar görs: 

-  Säkerhetsseminariet går den 14-15 januari 2017. 

-  Tågsläpp äger rum söndag 23 april 2017. 

-  Almedalsveckan för MRO är måndag-onsdag den 

   3-5 juli 2017. 

/ Håkan N 

 

MRO-kort 2017 

Dessa är under bearbetning och kommer att sän-

das ut sannolikt under december månad. 

/ Åke P 

 

MRO vårmöte 2017 

På årsmötet på Gotland bestämdes att detta skall 

äga rum lördag 4 mars 2017. Värd för detta blir 

Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBvJ) i Nora. 

Detaljerade uppgifter om plats, tider m.m. kommer 

i MRO-aktuellt nr. 1-2017 i början av februari 2017. 
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Nätverk för tekniska avdelningar 

På årsmötet i Dalhem väcktes frågan om att eta-

blera interna nätverk mellan föreningarnas avdel-

ningschefer. I första hand gäller det för maskinsi-

dan, men samma princip kan mycket väl etableras 

för andra avdelningar med säkerhetsansvar. 

Förslaget går ut på att skapa e-postlistor med av-

delningscheferna i respektive avdelning som delta-

gare. Har någon en fråga inom avdelningens verk-

samhetsområde kan den riktas till övriga motsva-

rande AC:ar genom ett gruppmail till dessa. Har 

någon ett svar på frågan kan den ges tillbaka bara 

till frågeställaren, eller om det är av mer allmänt 

intresse även till övriga AC. Frågorna kan gälla t.ex. 

praktiska arbetsmetoder, materialfrågor, special-

verktyg etc. Vidare diskussioner kan sedan gå en-

bart mellan frågeställare och besvarare och behö-

ver inte beröra övriga i gruppen. 

MRO kan åta sig att administrera sådana e-

postlistor. Är någon förening intresserad av upp-

lägget, skicka då avdelningschefens (och ev. vice 

avdelningschefens) namn och e-postadress till: 

hakan.norden@gmail.com . 

Efter lämplig betänketid skickar Håkan ut en e-post 

till alla som lämnat sin adress. Mottagarlistan i 

detta mail kan kopieras och användas av deltagar-

na själva för framtida bruk. Sker förändringar av 

personer eller e-postadresser, skicka ett med-

delande om detta till Håkan som reviderar motta-

garlistan och gör nytt utskick av denna. 

/ Håkan N 

 

 

Verkstadsjobb kräver koncentration. Foto: Håkan N 

 

 

Apropå hälsoundersökningar. I dag får vi nog en 

något modernare omvårdnad än man fick i detta 

vackra ekipage. Sådan lyx fanns nog inte på våra 

MRO-banors föregångare. Året kan ha varit 1957.  

Foto: Samlingsportalen.se, Sveriges Järnvägsmu-

seum, bild: Jvm KBAA 07324. 

Hälsoundersökningar hos Previa 

För att underlätta för MRO-föreningar som 

saknar egen möjlighet att genomföra hälso-

undersökningar, har MRO träffat ett ramavtal 

med Previa. Avtalet innebär att föreningarnas 

medlemmar kan anlita någon av Previas en-

heter för företagshälsovård utan annan kost-

nad för dem än för personens egen hälsoun-

dersökning. 

MRO-avtalet är ett grundabonnemang vars 

årskostnad betalas av MRO. Till detta avtal 

skall de föreningar som vill utnyttja möjlighet-

en för sina medlemmar först träffa ett s.k. 

hängavtal till MRO-avtalet. För detta hängav-

tal utgår ingen avgift till Previa, utan man skall 

bara hänvisa till MRO-avtalet. 

Blankett för hängavtalet kan kopieras från 

MRO:s hemsida:  www.museibanorna.se > 

bibliotek > övrigt. Blanketten undertecknas 

sedan av ansvarig funktionär hos föreningen. 

Ifylld blankett skickas till:  Carina Klans, AB 

Previa, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm.   

När en föreningsmedlem vill genomgå en häl-

soundersökning hos Previa skall föreningens 

ansvarige funktionär först fylla i en blankett 

”Rekvisition” och underteckna denna. (Blan-

ketten finns på MRO hemsida.) Under dess 

rubrik ”Övrigt” bör hänvisning göras till före-
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ningens hängavtal till MRO:s övergripande 

ramavtal. 

Medlemmen tar med den ifyllda rekvisitionen 

till valfri anlitad Previaenhet i samband med 

undersökningen. Den kan också skickas i för-

väg till den lokala enheten i samband med 

bokning av tid. Till besöket tar medlemmen 

också med av denne delvis ifyllda utskrifter av 

blanketterna Hälsoundersökning och Läkarut-

låtande. (Blanketterna Hälsoundersökning och 

Läkarutlåtande finns på MRO hemsida > 

bibliotek > övrigt.) 

För hälsoundersökningarna betalar medlem-

men ett enhetspris enligt Previas taxa, f.n. 

1890 kr plus moms, per gång. Beloppet faktu-

reras av Previa till föreningens adress enligt 

hängavtalet. Föreningen kan sedan avgöra 

internt om medlemmarna själva skall betala 

hela beloppet eller om föreningen sponsrar 

med delar av det. (Previas prislista finns på 

MRO hemsida > bibliotek > övrigt.) 

Hälsoundersökningar skall göras av medlem-

mar i säkerhetstjänst enligt intervall som vari-

erar med personens ålder. Fortfarande gäller 

att medlemmar i museiföreningar bara behö-

ver genomgå läkarundersökning varannan 

gång. Däremellan räcker det att bara fylla i 

den personliga hälsodeklarationen på blanket-

ten Hälsoundersökning.  

Previas läkare kan behöva påminnas om att 

lokförare hos museijärnvägar som är fri-

stående, inte skall läkarundersökas enligt de 

mer omfattande regler som enligt järnvägsla-

gen gäller för förare på det nationella EU-

anslutna bannätet. Vi följer det som står i 

BVFS 2000:4, ändrade genom TSFS 2013:50. 

Transportstyrelsen utreder om personal med 

säkerhetstjänst hos museiföreningar också 

skall behöva ta ett drogtest vart 6:e år. Det 

kan bli aktuellt i samband med föreningarnas 

nästa tillståndsansökan om ca två år. Ett så-

dant drogtest kan Previas enheter också ut-

föra till rabatterat pris i samband med ordina-

rie läkarundersökning. 

/ Håkan N   

 

 

 

 

 

MRO styrelse ber att få tillönska 

alla föreningar en riktigt 

GOD JUL 

o c h  e t t  

GOTT NYTT ÅR 

 

För att visa aktuellt miljöengagemang har tomten 

lämnat renarna hemma och tar numera tåget, 

åtminstone i Gästrikland. Men, har han löst biljett?                                      

Foto: Håkan N 
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