MMM-nyhetsbrev sep 2020
Här kommer lite MMM-info igen!
2020 blev året som är inställt. Vi hann med att köra i Uppsala under vecka 8.
Sedan gick verksamheten ner på sparlåga. Denna tid med mindre gemensam aktivitet
ger förhoppningsvis resultat i många nya moduler och gamla som renoveras och
repareras. Några aktiviteter
Vi är nu 121 medlemmar. Senaste tillskotten är Thomas Higgins och Kenneth
Styrberg! Välkomna!

Inställda evenemang :
Mj-marknad 29/8 i Kårsta-Ekskogens bygdegård.
Skansen-20. Nytt försök i början av oktober 2021
Minimässa Västberga 7-8 november.
Hjulmarknaden 2020.

Riksförening: En rådgivande omröstning om hur vi ska ställa oss till bildandet av en”
Riksförening för modelljärnvägsföreningar/ modulföreningar hölls 2-9 september.
58 personer röstade, rösterna fördelades enligt följande:
34 personer vill inte att MMM ansluter sig till en riksförening
11 personer vill att MMM ansluter sig till en riksförening
13 personer hade ingen åsikt och valde att lägga ned sin röst
Röstdeltagandet är större än normalt antal deltagande på ett årsmöte.
Vi har valt att ställa frågan till medlemmarna så som den kommit in till styrelsen från frågeställarna.
Vi tror inte att någon motsätter sig ett samarbete med andra klubbar men vi tolkar röstningen som
att formen ”riksförening” inte är vägen framåt för MMM. MMM kommer att fortsätta arbeta för ett
gott samarbete mellan klubbarna som vi gjort hittills. Vi kommer att fortsätta dialogen hur vi ska
kunna ha kvar forumet som en resurs för de föreningar som använder den.

Vad händer under hösten/våren??
After rail: i mitten av oktober kör vi en ”afterrail” . Du får möjlighet att uppgradera ditt
Rocohandtag till 28 funktioner, hjälp att programmera din E2. Tågsnack, lättare förtäring till
självkostnad. Begränsat antal deltagare. Föranmälan för att delta. Inbjudan skickas ut i mitten av
oktober.
Renovering av moduler och infrastruktur: Under hösten kommer en renovering av gemensamma
moduler och den elektriska infrastrukturen ske. Mikael Lund ansvarar för detta.

Färingsö: Vi får (om inte lokalen får en permanent hyresgäst) möjlighet att hyra ” Ladan” på
Färingsö en vecka under våren. Denna träff kommer främst att rikta sig till dig som anmäler
moduler och/ eller är med och lastar/transporterar/bär gemensamt material. Preliminärt feb/mars-21.
En utmärkt träff att anmäla och testa moduler som inte varit med förut. Mer info i slutet av året
Kurser/Workshops: Vi tittar på möjligheten att hålla några kurser/ workshops på kvällstid under
hösten. Du som har något du gärna vill lära ut får gärna höra av dig till styrelsen.
Modulcertifiering: I början av nästa år har vi planer på en ”Modulcertifiering” dvs. du kommer att
få möjlighet att få din modul testad mot moduler som deltagit på modulträffar. Om, hur och när
återkommer vi isf till i slutet av året/ början av nästa.
Namnskyltar: Namnskyltar till nya medlemmar kommer att beställas och skickas ut under hösten.
Behöver du som gammal medlem en ny namnskylt? Hör av dig snarast till mmm@onegard.net.

MMM-hemsidan: www.malarmodulmote.se mailadress: info@malarmodulmote.se
MMM Facebook hittar du här https://www.facebook.com/MMM-Mälarmodulmöte199443613488764/?eid=ARDeniXuxThyitJtaGPtVVpGz06XoU4LEepkV0_klacuUII2nYKggj3MeTveXXA_GtSZ07dErr_
UUUw
Kommande körningar som medlemmar åker på:
Grimslöv 2021: 4-7 mars-21, anmälan är öppen https://dinkurs.se/grimslov2021.

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 torbjörn Onegård:
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:-

Fria Rummet-mallar 50:- , tre stycken i ett set. En för rak linje, en för kurva, en för perrong
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
Tieplates. beställer du från Möllehems gårdsproduktion http://www.mollehem.se/index.php

Hälsningar !
Styrelsen MMM/ Torbjörn Onegård

