MMM-nyhetsbrev februari 2020
Här kommer lite MMM-info igen!
Nytt år,och dags för ny medlemsavgift. Ni som inte redan betalt får gärna göra det nu.
Över 90 medlemmar har redan betalt.
300:- för fullvuxna och 100:- för de under 26 år till plusgiro 57 94 27-6. Skriv gärna
ditt namn så får kassören det lättare!
Fem medlemmar har vi fått sen nyår. Under 2019 var vi 129 medlemmar.
Modulbyggarhelgen avhölls 18-19 januari. 6 medlemmar byggde ihop en 280
gånger 1000/800 mm-modul. Provkörd och klar. Fortsättning med landskap i början
februari.

Uppsala 2020. Uppsala Konsert och Kongress UKK. Publikkörning vecka 8. 2R.
17-22 Februari 2020. Vi bygger 15-16 februari.
Afterwork/ Workshop preliminärt 11 mars i Aspudden. Mer info och anmälan i
slutet av februari,
Tekniska Museet. Som tidigare meddelats är det Inställt !
Minimässa Västberga 7-8 november. Mj-hobby anordnas en ”minimässa” med
modulkörning lördag-söndag 7-8 november. Verkets Matsal i Västberga är bokad
för modulbanor. Det är stora lokaler så det finns gott om utrymme. Mer info under
våren.
MMM-hemsidan: www.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:
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 e-

brev 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.
Byggsäsongen är i gång
Detta kan man köpa via mig!
Janne Gissbergs WoolyAntracit polyfiber i lämplig färg för buskar och vegetation 20g /50:Gavlar: Jag har MMM— 2R 280, 480 mm enkelspår, 480 mm dubbelspår och 3R multigavel på
lager. Pris 95-110:-st . Maila till mmm@onegard.net om du vill köpa
Spårmallar för H0 och H0e 50:- ( mallar för märklins K och C-räls är under framtagning liksom
för skala 0
Fria Rummet-mallar 50:- , tre stycken i ett set. En för rak linje, en för kurva, en för perrong
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:-/-125:-st
Beställes via mmm@onegard.net Annars beställs sladdar lämpligen från https://modellcentralen.se
i Malmö

Årsmöte 2020 kommer att hållas under våren, senast i slutet av maj enligt stadgarna. Kallelse tre
veckor innan. Motioner inlämnas senast två veckor innan mötet. Så det är god tid att börja tänka på
att motionera. Motioner skickas till info@malarmodulmote.se

Hälsningar !
Styrelsen MMM/ Torbjörn Onegård

