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INLEDNING 
 
Under hemmavaron mellan två reseomgångar 
(FEDECRAIL resp ArbetSam/SMoK) passar red på att 
sända ut lite aktuell information. 
 
 

ÅRSMÖTETS EFTERSKÖRD 
 
Det är ett antal deltagande medlemmar som ännu inte 
betalat sina deltagaravgifter om 50,-/st för mat på mö-
tet. Det gäller: 
AJF 1 st 
DBV 1 st 
KV 1 st 
LJM/BJs 1 st 
NJ 1 st 
OJF 2 st 
Red glömde att efterlysa resterande betalningar på mö-
tet, vilket var dumt, men vill ni nu vara så hemskt vän-
liga att snarast åtgärda detta genom att betala in de 50 
kronorna per person till JHRF plusgiro 430 99 88-6 
snarast, tack! Vi har dessutom en anonym betalning, så 
vet någon av ovan uppräknade med sig att ha betalat 
och kan uppge betalningsdatum så kan denna matchas! 
 
Protokollet från stämman är klart och utsänt, minnesan-
teckningarna från medlemsmötet är också klara och 
sänds förhoppningsvis ut inom kort (väntar bara på 
synpunkter och/eller OK från styrelsen). 
 
 

TÅGSLÄPP 2011 
 
samlar 28 deltagare och äger rum annandag påsk, d v s 
2011-04-25, d v s snart! Fortfarande saknas det under-
lag till text på Tågsläpps hemsida 
www.jvm.se/tagslapp/ från många och betalningar från 
några. Det gäller: 
Deltagare Betalning sakn Underlag saknas 
BöSJ  x 
FVJ  x 
GHJ  x 

Deltagare Betalning sakn Underlag saknas 
JÅÅJ  x 
LJM x x 
MBV  x 
MUMA  x 
NBVJ x x 
NJ x x 
OBJ x x 
OKBv  x 
RBV  x 
SMoK x x 
TJF  x 
 
Skicka underlaget omgående till mejl 
anders.svensson@jhrf.se, betalningen av 250,- (faktura 
sändes ut tidigare) omgående till plusgiro 29 31 32-7 
eller bankgiro 462-8152, JärnvägsInfo-Förlaget! 
 
 

FEDECRAILS KONGRESSER 
2011 OCH 2012 
 
2011 års kongress har nyss varit och på denna deltog 
(om än inte samtidigt) inte mindre än åtta svenskar, bl a 
fyra från JHRF, för att lära och samla erfarenheter inför 
2012 års kongress, som blir i södra Sverige. Det var 
intressanta och lärorika dagar i Dresden med omgiv-
ningar som bl a innefattade erfarenhetsutbyte om 
ERTMS, ATC och regleringar i olika länder (Anders 
Johansson från JHRF fick en direktkontakt med en hol-
ländare under kongressen vilket resulterade i att han ut-
vidgade ett tidigare planerat besök i Dortmund-området 
med en avstickare till Holland för att på plats studera 
en holländsk ATC/ERTMS-lösning på museifordon). 
Dessutom blev det givetvis tillfälle till järnvägsupple-
velser av olika slag, bl a möjlighet att titta på ett ny-
byggt (Meiningen 2009!) litet ånglok på en 750 mm-
bana som demonstrationskördes alldeles utanför banans 
verkstad, där vi kombinerade lunchätande och studium 
av banans verkstad. Mer info om vad vi upplevde kom-
mer! 



Spårburen 3/11 2

FEDECRAILS KONGRESSER … forts 
 
2012 års kongress planeras äga rum i södra Sverige 
2012-05-10—16 (med tilläggsprogram i ytterligare ca 
tre dagar) med start i Helsingborgsområdet för möten, 
seminarier m m några dagar, färd vidare mot norr för 
utfärder i väster och öster med Jönköping som ny tänkt 
basort. Det definitiva programmet är långtifrån klart 
och det kan bli andra basorter men en klar inriktning 
från FEDECRAILs kongressorganisatörer är att det 
inte får bli för många olika övernattningsorter med 
förflyttningar mellan dessa – då sjunker deltagarantalet 
dramatiskt! 
 
 

RED BYTER NALLENUMMER! 
 
Efter att i många år ha ”snyltat” på arbetsgivarens nal-
le, bl a för att det känts att två samtidigt ringande mobi-
ler inte är kul (bättre att de uppringande ”köas upp”…), 
har nu den allt lösare kopplingen till det gamla jobbet 
inneburit att det är slut med det. I dag har därför red in-
handlat såväl en ny mobil som ett abonnemang. Det 
nya numret är 073-595 13 31 – men vänta lite med att 
använda det eftersom  det troligen dröjer en bit in i näs-
ta vecka innan allt är klart med aktivering av SIM-kort 
m m! Besked kommer på telefonsvararen på fasttelefo-
ninumret 08-82 27 35 när nya nallenumret är klart att 
använda! 
 
 

SPÅRVAGNENS DAG 
 
äger rum i Stockholm 2011-05-29 med omfattande 
spårvägstrafik (”allt som kan rulla ska rulla”) och en 
mängd aktiviteter – se http://www.sparvagssallskapet 
.se/djurgardslinjen/sparvagnensdag.php för mer infor-
mation. I samband med denna anordnas traditionellt en 
teknikhobbymarknad. Det första bordet (ca 2 meter) är 
gratis, för ett ev andra bord betalar man 100,- till plus-
giro 29 31 32-7 eller bankgiro 462-8152 (max två 
bord). Anmälan till mejl jinf@rocketmail.com (och ev 
betalning) senast 23 maj 2011! Frågor, synpunkter 
m m rörande marknaden kan ske till ovanstående mejl. 
 


