Hej och fortsatt trevlig höst. Jag skriver samman ett kort informationsbrev för att hålla
er uppdaterade med vad som pågår inom föreningen.
Torbjörn Onegård har slutat i styrelsen. Tobbe har under flera år jobbat hårt med de
olika evenemang som föreningen har genomfört, allt från träffar till kurser i
modulbygge, i stort som smått har han varit en spindel i nätet och det krävs inte bara en
person att ersätta allt jobba han gjort. Vi är otroligt tacksamma över den insats Tobbe
har gjort, utan den hade vi idag inte haft mycket till förening. Tobbe kommer
naturligtvis att fortsätta köra tåg och han kommer att dyka upp på körningar framöver
med en kasse tåg.
Lasse Herneklint tar över som kassör och Mikael Lund tar över som sekreterare. Övriga
personer inom styrelsen behåller sina poster.
Arbetet med hemsidan fortgår.
Det finns fortfarande modulgavlar i lager. (För tillfället har vi slut på 48 cm dubbelspår
men vi kommer att lägga in beställning i närtid.) Om det är någon som vill beställa
gavlar med format utanför det vi lagerhåller eller om det är någon som vill beställa
lagerförda gavlar kan ni kontakta oss på info@malarmodulmote.se.
Kommande engagemang:
MJ-hobby lördag den 2 oktober. MMM kommer att visa upp några nya och några gamla
moduler på MJ-hobby i Västberga, Stockholm.
Uppsala, Fyris park, 18-21 november, modulkörning 2r/3r, trafikspel och fri körning (i
dagsläget), anmälan till träffen med moduler eller om man som medlem vill komma och
delta i trafikspel, görs via: mmmfyrispark@gmail.com
Hjulmarknaden lördag den 27 november. MMM kommer att visa upp moduler (3r).

Övriga kommande träffar
Höglandståg – 30 september -3 oktober, modulträff med marknad, N &H0 skala i
Nässjö. Anmälan görs via www.hoglandstag.se, trafikspel och publik träff
Grimslöv 2022 – 3-6 mars, modulträff för H0 2r, N-RE, americaN, Nollan. Anmälan
kräver medlemskap i modulförening, anmälan sker via Svenskt modulforum
(www.modulsyd.se).
Slutligen
Vi nåddes av beskedet att modelljärnvägsprofilen Otto Berg von Linde har nått sin
slutstation. Han avled under morgonen den 14 september 2021. Otto har bland annat
varit engagerad inom SMJ under en lång tid. Våra tankar går till hans familj och vänner.

Med vänlig hälsning
Anders Östvall, ordförande MMM

