MMM-nyhetsbrev juni 2020
Här kommer lite MMM-info igen!
Sista veckan i maj genomförde vi ett digitalt årsmöte via e-post. 29 medlemmar
deltog i mötets tre delar. Det är ungefär lika många som deltar i ett analogt möte.
Gamla styrelsen fick ansvarsfrihet. En ny styrelse valdes. En smärre stadgeändring
klubbades igenom.Ny ordförande är Anders Östvall, var presentationsbrev bifogas
nyhetsbrevet. Bengt Holmerin lämnade styrelsen och nya ledamöter är Robert
Svensson och Lasse Herneklint.

Vi är 119 medlemmar idag. Åtta nya eller nygamla har tillkommit.

Kommande evenemang :
Mj-marknad 29/8 i Kårsta-Ekskogens bygdegård. Vi deltar med en liten 3-r bana.
Med reservation för att detta evenemang ställs in eller att vi drar oss ur

Skansen. Planer finns på en modulkörning på Skansen i början av oktober liknande den
som SSM genomförde hösten 2019. Detta avgörs i månadsskiftet augusti/september

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.
Det är stor risk att detta evenemang tyvärr ställs in. I slutet av augusti vet vi mer.

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:
Höglandståg 1-4 okt 2020. njmodell2018@gmail.com Denna körning har i skrivande
stund inte ställts in, och det går att anmäla sig.

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.
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 120-130:-st . Priserna har gått upp rätt rejält sedan Sture Holmberg som hade bra rabatt
lämnade över till Skultorps Lok och Vagnverkstad
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( - provskott finns)
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

Hälsningar !
Styrelsen MMM/ Torbjörn Onegård

