MMM-nyhetsbrev mars 2019
Här kommer lite MMM-info igen!
Hittills har ca95 medlemmar betalt medlemsavgiften för 2019. De som inte betalt
kommer har fått ett påminnelsemail nyligen. Medlemsavgiften för 2019 är 300:- för
de över 26 år och 100:-för de yngre. Plusgiro 57 94 27-6. Är du osäker på om du
redan betalt, kolla ditt konto innan du mailar mig på mmm@onegard.net. 8 april
börjar jag plocka bort de som inte betalt.
En hel del kommer att hända och har hänt på modulfronten under 2019.
”Lidingö 19” Under påskhelgen blir det modulträff på Kristinaskolan på Lidingö.
Prel. 18-22 april. Ett samarbete mellan MMM; USMS och Fniss.
Anmälningsformulär finns på forumet! Sista anmälningsdag 31 mars.Info från
Henrik Maude maude-henrik@hotmail.com
” Trafikspelkurs” 25 mars kommer Stefan Fjällemark och håller kurs i hur man
skapar trafikspel. Kursen är fullbokad
”Köra Tåg”-träff på Färingsö 23feb-3 mars. Under vecka 9 byggde och körde ett 30
tal MMM-medlemmar på två modulbanor. Ett antal medlemmar besökte också
träffen under veckan och hejade på. Ett antal medlemmar jobbade också med att
renovera 2R-magasinet, vändslingan och el/digital-infrastrukturen. Arbetet med detta
kommer att fortsätt med detta under året.
”MGP-träff.” Anders Boström från Möllehems Gårdsproduktion kommer och visar
signaler och digitalisering av modelljärnvägen någon gång under våren. Mer info om
och när det är dags.( kanske blir först till hösten då Anders verkar ha fullt upp)
Helgträffen hos Mj-Hobby i Västberga. Lördagen 16 mars byggde vi en mindre 2-rbana i butiken. Vi körde för publik och gjorde reklam för vår verksamhet. Ett par nya
medlemmar har anslutit. Ett stort tack till de ca 10 medlemmar som slet, släpade,
kopplade och körde
MMM 15-årsjubileum . 8-11 augusti 2019 kommer vi att arrangera en stor
jubileumsträff i Karinlundsskolan Strängnäs. Anmäl ditt intresse om här om du inte
redan gjort det: https://goo.gl/forms/zV0qxk48AbBDSNHL2
Anmälan till träffen kommer preliminärt i början av april

Minimässa i Västberga. Troligen ett mindre evenemang i butiken och med
modulbanor i närliggande restaurang. Preliminärt månadsskiftet oktober/november19
Uppsala 2020. Förhandlingar pågår om en upprepning av förra årets succé på UKK.
Preliminärt vecka 8. Februari 2020
MMM-årsmöte kommer att hållas torsdagen 11 april i SL-lokalerna på Lidingö.
Kallelse och info kommer inom kort. Motioner till mötet bör skickas snarast eller före
20 mars för att hinna behandlas ! Kan skickas till mmm@onegard.net
MMM-hemsidan: Ny hemsida presenteras snart med adress malarmodulmote.se
Den preliminära version blev ratad och en del förändringar behöver göras innan
publicering
MMM Facebook hittar du här https://www.facebook.com/MMM-Mälarmodulmöte199443613488764/?eid=ARDeniXuxThyitJtaGPtVVpGz06XoU4LEepkV0_klacuUII2nYKggj3MeTveXXA_GtSZ07dErr_
UUUw
Kommande körningar som medlemmar åker på:
Geflemodul 6-9 juni. Maila nedanstående uppgifter till gmmj(at)comhem.se
Skriv ner ditt namn ,telefonnummer och vilka moduler du vill ha med samt vilka dagar du
planerar närvara. 1 april sista dag för moduler,15 maj utan modul

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 fera lämpliga sätt ska ha alla sina olika
sammanstättningsalternativ som olika fgurer.

Byggsäsongen är igång! Detta kan man köpa via mig!
Gavlar: Jag har MMM—280, 480 mm enkelspår 480mm dubbelspår 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 är på finns. 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

