MMM-nyhetsbrev september 2019
Här kommer lite MMM-info igen!
Vi är nu 120 medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2019.
En hel del kommer att hända och har hänt på modulfronten under 2019 och 2020.
Möjlig publik modulträff i Stockholm april 2020! Vi har fått en förfrågan om att
köra för publik i en attraktiv lokal i Stockholm. Tidpunkten är veckan efter påsk ca
14-19 april Datumet kan förskjutas något mot slutet av veckan. För att kunna tacka ja
till detta behöver vi veta hur många som kan tänka sig att vara med, med eller utan
modul men deltar i uppbyggnad eller rivning. Vi behöver vara rätt många men du
behöver kanske inte vara med alla dagar.
Så vi behöver ditt svar innan 15 september för att kunna gå vidare.....
Svara på forumet https://www.modulsyd.se/forum_3.2.1/viewtopic.php?
f=40&t=3963&p=41477#p41477
eller till mmm@onegard.net
Husbyggarkurs med Göran Tholin! Denna kurs är fulltecknad och genomförs 1415 september.
Afterwork med tema: 26 september i Aspudden. Kom och umgås med likasinnade
en torsdag kväll i september. Enklare förtäring och dryck kommer att finnas( mer info
och anmälan mailas ut 14 dagar innan senast ). Anmäl här
https://www.modulsyd.se/module/module_memberpages.php?
func=file&folder_id=34&oper=view_table&table_id=125 eller till
mmm@onegard.net
MMM 15-årsjubileum i GIMO-2019 vecka 46, 14-17 november.
Anmälningstabeller finns på forumet eller till mmm15@malarmodulmote.se
15 september sista datum för moduler och 30 september för dig som vill vara med
utan modul.
Minimässa i hos MJ-hobby i Västberga. Ett mindre evenemang i butiken och med
en liten modulbana 2-3 november-19. Vi kommer också att ha bord där du som
medlem kan visa något du bygger.

Uppsala 2020. Uppsala Konsert och kongress Publikkörning vecka 8. 2R.15-22
Februari 2020. Anmälningstabeller i mitten av november-19.

Hjulmarknaden lördag 30 november i Solnahallen( vi brukar ha en mindre bana)
MMM-hemsidan: malarmodulmote.se

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:
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.
Gavlar: Frästa gavlar 15mm fin plywood. En ny gavelbeställning kommer att göras
inom kort! Beställningstabell finns på forumet under tabeller eller maila
mmm@onegard.net. Ett mindre lager av 280, 480 enkel ,480 dubbel och 3Rmultigavel kommer att finnas. Pris 95:- till 105:Minibanan i Roslagskulla håller trafikdag för oss MMM:are lördagen 21
september. Mer info kommer att mailas ut någon vecka innan.
Namnskyltar: Nya medlemmar får sin första skylt. Om du som gammal medlem vill
ha en ny skylt kan du beställa under ”tabeller” i forumet eller mail
mmm@onegard.net kostnad för en ny skylt ca 60:-.
Byggsäsongen startar
Detta kan man fortfarande köpa via mig!
Gavlar: Jag har MMM—280 och 480 mm enkelspår på lager. Pris 95/st ( ny gavelbeställning gör i
september.)
Spårmallar för H0 och H0e 50:Mall för det ”fria rummet” H0 50:Mall för inställning av Strömavtagare( byggsats) 100: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 För nya beställningar hos Eke på Modellcentralen Malmö
https://modellcentralen.se
Hösthälsningar Styrelsen MMM.

