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JHRF höstmöte 

 
ägde rum i Arvidsjaur 2015-10-10—11 
och samlade hela 18 personer från 15 

medlemmar och gästen Jonas Lindh från 
Trafikverket. Aktiviteterna inleddes med 
rälsbussutfärd till Brännliden och åter för 
lunch och möte. 

 
Jonas Lindh höll en uppskattad presenta-
tion av GSM-R och störningarna från 3G / 
4G. Deltagarna passade också på att ställa 

många frågor. Viktigast var informationen 
om bidrag: Det arbetas på en blankett för 

förskottsbetalningar till föreningar inklu-

sive handledning – när den är klar skickar 

han den till Anders Svensson som sedan 

skickar ut den på JHRF mejlinglista. Det 

diskuteras nivå på förskott och ett förslag 
är 60 % av beloppet – detta är dock inte 

beslutat ännu. Moms ska kunna ingå i be-

loppet. I blanketten fyller man i vem söker, 

på vilket fordon, vilken typ av installation 

som gjorts (CAB radio 8W och 2W i kas-
sett). Det ska finnas med intyg på att ut-

rustningen fungerar som den ska, kostna-
der man haft ska redovisas och fakturor 
bifogas. Av fakturor för installationen ska 

det framgå vilket fordon som avses. Det 

finns en bidragstrappa: CAB-radio får max 
37 500,- före 2016-03-01, 2016-03-01—

06-30 blir det halva beloppet. För instal-
lationer gjorda efter 2016-06-30 utgår 

ingen ersättning. Ansökningar om bidrag 
ska vara inlämnade senast 2016-12-01. 
Mer info, blanketter m m finns på 

www.trafikverket.se/samexistens. 

 
Det är viktigt att tillverkaren får order se-

nast 2015-10-15 för att man ska hinna få 
installationen klar i tid och få fullt bidrag.  

Kablar, telefoner m m levereras av Malux, 
telefon 0660-29 29 50. Filterleverantören 

heter Kaelus och telefon till Johan Nord-
hall på detta företag är 073-422 86 33, 
mejl johan.nordhall@kaelus.com. 
 

Morrgan Claesson berättade att Thomas 
Tydal öppnat eget företag som kommer att 
sälja ett online-system som stöder 
Trappen – man ser de andra tågen kring 

sig, man kan ta ut tågorder, hantera linje-
böcker m m. Han har genom samverkan 
ordnat ett specialabonnemang för 250,- 
per månad. Intresserade kontaktar honom 

på morrgan@tele2.se 
 

På lördagkvällen blev det gemensam mid-

dag och mitt på dagen söndag avbrott i 

mötet för lunch. 

 

Det informerades om Tågsommar, Tåg-
släpp och Almedalen. Nästa årsmöte och 

medlemsmöte planeras äga rum i 

Oxelösund 2016-03-19—20. Utbildnings-

organisationen informerade och utbild-

nings-, personal- och säkerhetsläget i före-
ningarna gick igenom inför kommande 

säkerhets- och utbildningsseminarier. Det 
informerades om att JTF tas över av 
Trafikverket från årsskiftet och blir TTJ 

(Trafikverkets Trafikbestämmelser, Järn-

väg). Avslutningsvis behandlades proble-
men med kontanthantering och tips om 

inköpsställen efterlystes. 
 

Utförliga minnesanteckningar från mötet 
kommer inom kort. 
 

Anders Svensson  

Sekreterare  

 


