MMM-nyhetsbrev november 2019
Här kommer lite MMM-info igen!
Vi är nu 129 medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2019.
En hel del kommer att hända och har hänt på modulfronten under 2019 och 2020.
MMM 15-årsjubileum i GIMO-2019 Lördag 16 november är det publikkörning.
Som MMM-medlem har du fri entré. Vill du köra på banan får du gärna betala en lite
avgift (100:-) adressen är Idrottgården i Gimo. Tiden är 10-15.
Minimässa i hos MJ-hobby i Västberga. I helgen 2-3 november deltog vi i Mjhobbys Minimässa i butiken i Västberga. Vi hade en lite bana som tolv medlemmar
byggde och bidrog med moduler till. Janne Gissberg visade lite landskapsbygge och
vi sålde lite gavlar samt gjorde reklam för MMM.

Uppsala 2020. Uppsala Konsert och kongress Publikkörning vecka 8. 2R. 15-22
Februari 2020. Före 15 december vill vi ha din anmälan! Anmälan här
https://www.modulsyd.se/module/module_memberpages.php?
func=file&folder_id=34&oper=view_table&table_id=128

Tekniska Museet. Publikkörning omkring 13-19 april 2020. intresseanmälan gör du här
https://www.modulsyd.se/module/module_memberpages.php?
func=file&folder_id=34&oper=view_table&table_id=127
Hjulmarknaden lördag 30 november i Solnahallen( vi brukar ha en mindre bana)
Vad det blir i år är inte klart! Här finns plats för initiativ och ideér! Maila i så fall till
mmm@onegard.net
Riksarkivet:Vi har undersökt möjligheten att få en kurs i hur man söker
järnvägsrelaterat i deras arkiv. Om det blir verklighet får vi veta till våren. För
närvarande är det stängt för ombyggnad.
Modulbyggarkurs preliminärt i mitten på januari 2020 anmäla intresse till
mmm@onegard.net
Buskar och sly! Planer finns på en kväll under våren där vi lär oss göra buskar och
sly med hjälp av Janne Gissberg och wooly antracit.
MMM-hemsidan: www.malarmodulmote.se
info@malarmodulmote.se

mailadress:

MMM Facebook hittar du här https://www.facebook.com/MMM-Mälarmodulmöte199443613488764/?eid=ARDeniXuxThyitJtaGPtVVpGz06XoU4LEepkV0_klacuUII2nYKggj3MeTveXXA_GtSZ07dErr_U
UUw
Kommande körningar som medlemmar åker på: Grimslöv 5-8 mars-2020,
Geflemodul prel. 21-24 maj 2020, Höglandståg 1-4 okt 2020.
njmodell2018@gmail.com
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 ebrev till Arne Larsson på arne@hoslarsson.se
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.
Namnskyltar: Nya medlemmar får sin första skylt. Årets beställning gjord. Utdelas ,
i Gimo eller på Hjulmarknaden
Byggsäsongen startar
Detta kan man köpa via mig!
Nyhet Janne Gissbergs WoolyAntracit polyfiber i lämplig färg för buskar och vegetation
20g /50:Gavlar: Jag har MMM—280 och 480 mm enkelspår och 3R multigavlar på lager. Pris 95-105:-st
Spårmallar för H0 och H0e 50:Tieplates. beställer du från Möllehems gårdsproduktion http://www.mollehem.se/index.php
Ekebussladdar och adaptrar för olika handtag finns några få kvar. Pris omkring 100:-/st
Beställes via mmm@onegard.net Annars beställs sladdar lämpligen från https://modellcentralen.se
i Malmö

Andra Gavlar! Jag har med benägen hjälp tagit fram ritningar till modulgavlar i H0e, H0n3 och
0:an. Dessa plus olika varianter av Stationsgavlar för H0 för 48,58 och 68 cm bredd kan vid behov
beställas mot förskottsbetalning ( prisbild ca 100:-st (+/- 5-15:-) mer info från mmm@onegard.net

Hösthälsningar !
Styrelsen MMM/ Torbjörn Onegård

