MMM-nyhetsbrev maj 2019
Här kommer lite MMM-info igen!
Vi är nu ca 117 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2019.
En hel del kommer att hända och har hänt på modulfronten under 2019.
Husbyggarkurs med Göran Tholin!
Två platser finns kvar på kursen 18-19 maj. Anmäl genast om du är intresserad till
mmm@onegard.net
Preliminärt blir det en kurs 14-15 september om tillräckligt många anmäler intresse!
Så om du inte redan anmält ditt intresse och vill vara med, anmäl ditt intresse nu till
mmm@onegard.net
”Lidingö 19” blev inställt för MMM pga. för få anmälningar
MMM 15-årsjubileum . 8-11 augusti 2019 anmälan uppe nu. Länk finns på hemsidan
Minimässa i Västberga. Troligen ett mindre evenemang i butiken och med
modulbanor i närliggande restaurang. Preliminärt månadsskiftet oktober/november19
GIMO-2019 preliminärt vecka 46, 14-17 november. Anmälningstabeller och mer
info i början av augusti.
Uppsala 2020. Förhandlingar pågår om en upprepning av förra årets succé på UKK.
Preliminärt vecka 8. 15 -22 Februari 2020.
Minibanan i Roslagskulla håller trafikdag för oss MMM:are 1 juni. Mer info
kommer att mailas ut någon vecka innan.
Nya styrelsen som valdes på MMM-årsmöte 11 april
Ordförande: Seth Olofsson
Vice Ordförande: Staffan Holmer
Kassör: Torbjörn Onegård
Sekreterare: Anders Östvall
Ledamot och materialansvarig: Mikael Lund
Ledamot och ungdomsansvarig: Stefan Widén
Ledamot: Bengt Holmerin

MMM-hemsidan: malarmodulmote.se finns nu uppe. Ny mailadress
info@malarmodulmote.se
MMM Facebook hittar du här https://www.facebook.com/MMM-Mälarmodulmöte199443613488764/?eid=ARDeniXuxThyitJtaGPtVVpGz06XoU4LEepkV0_klacuUII2nYKggj3MeTveXXA_GtSZ07dErr_U
UUw
Kommande körningar som medlemmar åker på:
Geflemodul 6-9 juni. Sista dag för anmälan utan modul 15 maj.Maila nedanstående
uppgifter till gmmj(at)comhem.se Skriv ner ditt namn ,telefonnummer samt vilka dagar du
planerar närvara. Men skynda på det kan bli fullt

Höglandståg 3-6 oktober i Nässjö! Anmälan på www.hoglandstag.se
Modulbiblioteket: för att underlätta för banplanerare är det viktigt att din modul
finns med i modulbiblioteket! Vill du ändra, anmäla nya eller ta bort moduler ska
du skicka ett e-brev till tomas(snabela)proprat.com
Beskriv tydligt vilka ändringar du vill införa.
Bifoga helst färdiga PowerPointbilder.
Modulkomplex som kan sammansättas på flera lämpliga sätt ska ha alla sina olika
sammansättningsalternativ som olika figurer.
Byggsäsongen går mot sommarlov
men detta kan man fortfarande köpa via mig!
Gavlar: Jag har MMM—280, 480 mm enkelspår och och 3r multigavlar. Pris 95-105:-/st ( Några
FREMO B06 och E96 -gavlar med defekter finns för den händige till ett billigt pris)
Spårmallar för H0 och H0e 50:Mall för det ”fria rummet” H0 50:Mall för inställning av Strömavtagare( byggsats) 100:Tieplates finns att köpa. Ny variant med tre slipers för H0 kostar 10:- Hoe 20:-/st .
Ekebussladdar och adaptrar för olika handtag finns några få kvar. Pris omkring 100:-/st
Beställes via mmm@onegard.net
Respons : Skicka gärna ett mail till mmm@onegard.net och berätta att du fått och läst detta
utskick. Om du inte vill ha nya nyhetsbrev kan du också maila och berätta så tar jag bort dig från
listan.
Tills nästa gång
Torbjörn Onegård

