MMM-nyhetsbrev juni 2021
Här kommer lite MMM-info igen!
Länge sedan vi hade möjlighet att träffas kring vårt intresse. AW i Aspudden i
oktober 2020 var väl senaste träffen( fast i litet format) Förhoppningsvis har många
nya moduler byggts som ivrigt väntar på att tas i trafik. Modulträffen i Gimo är ett
sådant tillfälle.
Årsmötet.
6-9 maj genomförde vi ett digitalt årsmöte via e-post. 26 medlemmar deltog.
Gamla styrelsen fick ansvarsfrihet. En ny styrelse valdes. Fortsatt ordförande är
Anders Östvall och övriga ledamöter En smärre stadgeändring och en motion om vad
som gäller för medlemmars deltagande på träffar dit MMM-gemensamt material
utlånats klubbades igenom. Protokoll och de nya stadgarna kommer att göras
tillgängliga på forumet inom kort( alt finns tillgängliga)
Vi är idag 102 medlemmar. Några medlemmar har tagit paus, några har helt enkelt
inte betalt medlemsavgiften för 2021. Det är dock inga ”gamla” medlemmar som
lämnat föreningen. Avsaknaden av aktiviteter under året kan vara en orsak till
minskningen/ utebliven nyrekryteringen av medlemmar.
Ny medlem: Vi välkomnar Stellan Ridderstrand som ny medlem.

Kommande evenemang :
Gimo, Uppland 11-14 november.
Modulträff H0, 2 och 3R, trafikspel, fri körning och körning för publik. Möjlighet till logi
och mat. Anders Östvall arrangerar i samarbete med MMM. Mer info kommer efter
sommaren.
Andra träffar/ marknader mm att besöka.
Bankalas i Skövde: 7 augusti http://www.wnj.se/
Mj-marknad 4 september i Kårsta-Ekskogens bygdegård.
SSM i Oreparken:Modulträff 1-5 september.
Höglandståg i Nässjö: modulträff med marknad, 30 september-3 oktober
3R träff på Munktell-Museet Eskilstuna. E3MK (Eskilstuna 3Räls Modul Klubb) arrangerar.
Preliminärt 2021-10-16 och 17 (lördag, söndag) Kl. 10:00-16:00
Info: info@snowball.se
Tågmarknad i Hässleholm, 30-31 oktober. https://www.hmjf.se
Hjulmarknaden i Solnahallen, 27 november. https://hjulmarknaden.info
Alla dessa evenemang är preliminära, så

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
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.
Gavlar till salu: vi har MMM— 2R 280, 480 mm enkelspår, 480 mm dubbelspår och 3R
multigavel på lager. Pris 120-130:-st . https://www.malarmodulmote.se/modulgavlar-till-salu/
Maila till info@malarmodulmote.se om du vill köpa.
Tieplates. beställer du från Möllehems gårdsproduktion http://www.mollehem.se/index.php

Hälsningar !
Styrelsen MMM/ Torbjörn Onegård och Anders Östvall

