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Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2009. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom 
föreningen under 2009, utan styrelsen har valt att peka på vissa huvudområden och mer 

omfattande frågor som hanterats under året. 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Per-Olof Söderpalm Ordförande 

Niklas Jörby Vice ordförande 

Lars Johansson Sekreterare 

Thomas Blidér Ledamot 

Marcus Jacobson Ledamot 

Alexander Lagerberg Ledamot 

Olof Brandelid Suppleant 

Andreas Johansson Suppleant 

 

Styrelsen har handlagt 139 protokollspunkter vid 11 sammanträden under året. 

Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har däremellan tagits i stor omfattning. 

 

Övriga befattningshavare 
 

Övriga befattningshavare har varit: 

 

Kassör:  Ylva Bokgren 
  
Banchef: Niklas Jörby 
Fastighetschef: Olof Brandelid 
Försäljningschef: Siv Larsson/Inger Sutter 
Maskinchef: Marcus Jacobsson 
Säkerhetschef: Tomas Blidér 
Trafikchef: Alexander Lagerberg 
Säkerhetsrevisor: Ragnar Hellborg 
  
Informationsansvarig: Ylva Bokgren (t.f) 
Medlemsregisteransvarig: Lars Gustafsson 
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Inriktningen och vissa verksamhetsfrågor 2009 
 

Styrelsens arbete och prioritering under verksamhetsåret 2009 har liksom närmast 
föregående år varit att slutföra tidigare påbörjade projekt samt fortsätta arbetet med att 
förbättra vår anläggning. Styrelsen och verksamhetsansvariga har också under året fått 
lägga mycken tid och ork på miljöarbetet inom verksamheten och en miljöpolicy för 
föreningen har arbetats fram. 

 

Under året har den plan som tidigare tagits fram för föreningens verksamhet under åren 
2006 – 2011 reviderats och utgör numera styrelsen och de ansvarigas visioner för åren 
2009 – 2014. Dokumentet finns tillgängligt på föreningens hemsida. 

 

Vi har under året kunnat utveckla ett nära samarbete med olika företag i regionen och 
därigenom på olika sätt fått hjälp, råd och ibland även gåvor till vår verksamhet.  

 

AGJ är en stor förening. I dagsläget är vi både infrastrukturförvaltare och trafikutövare, 
förutom mark- och fastighetsförvaltare.  

 

Arbetet med att se över arrenden och hyror har fortsatt under året. Detta är ett arbete 
som pågått under de senaste åren. För att kunna genomföra ytterligare satsningar i vår 
verksamhet är det viktigt att se över alternativa finansieringsmöjligheter och i detta ligger 
även att se till vi själva marknadsanpassar våra hyror och arrenden.   

 

Under året har ett markområde om ca 600 kvm i anslutning till Kvarnabo station 
avyttrats till en arrendator. Marken har sedan i början av 1900-talet varit utarrenderad 
till privatpersoner och därmed ej kunnat disponeras av järnvägen. 

 

Föreningens målsättning är som bekant att visa hur en smalspårig järnväg en gång sett ut 
och fungerat. I detta ingår som en mycket betydelsefull del att vi skall driva regelbunden 
annonserad trafik för allmänheten. Ett stort ansvar och åtagande där många medlemmar 
lägger ned sin själ för att få allt att fungera.  

 

Vi har även försökt att lägga oss vinn om ”varumärket” Anten - Gräfsnäs Järnväg (AGJ). 
Genom att vi är synliga och visar upp en attraktiv anläggning där besökarna får ett 
trevligt bemötande hoppas vi att våra besökare får en positiv bild av vår anläggning och 
att man gärna vill återkomma och rekommendera bekanta till att göra ett besök. Det 
positiva bemötandet och den reklam som sprids ”mun till mun” kan inte mätas i pengar 
men är många gånger mycket mer värd än många tidningsannonser. 

 

Föreningen har under de senaste åren fått känna av storstadens ”puls” i form av att fler 
och fler sommarstugor utefter AGJ görs om till åretruntboende. Med detta följer krav och 
önskemål om överfarter, ledningskorsande av järnvägen etc. Allt detta kräver såväl ökade 
administrativa insatser som praktiska insatser längs vår bana. 

 

Även myndigheternas krav på vår verksamhet har ökat. Från vår tillsynsmyndighet har 
rapporteringsskyldigheten och kraven på egenkontroll ökat markant. Dessutom krävs att 
vi självmant håller oss ajour med de lag- och föreskriftsförändringar som löpande 
kommer för att kunna ge svar på tillsynsmyndigheternas frågeställningar om hur vi för in 
de nya föreskrifterna i vår verksamhet. 

 

Även från lokalt håll har man blivit aktivare att följa upp vår verksamhet såväl från 
Räddningstjänst, Miljö- och Hälsa som andra regionala och kommunala organ. Under 
året har vi haft diskussioner med Alingsås Miljö och Hälsa, vilka ingående studerat vår 
verksamhet och kommit med synpunkter på delar av vår verksamhet. 
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Byggnadsminnesförklaring 

 

Arbetet med att försöka få delar av AGJ byggnadsminnesförklarade har fortsatt under 
året.   

 

Miljösatsning 

 

Föreningens verksamhet har som tidigare nämnts under året genomlysts av kommunens 
Miljöavdelning. Flera olika områden har diskuterats och åtgärdats men ännu återstår en 
hel del att göra. Under året har det satsats på att börja transportera bort den mängd med 
under åren utbytta slipers som lagrats främst på ”Mejeriängen”. Ännu återstår en stor 
mängd med uttjänta sliprars att transportera bort. Vi har även destruerat uttjänta lok- 
och signalbatterier, gasflaskor, fönsterglas, färgburkar, spillolja, slagg m.m. Lyckligtvis 
har vi kunnat utverka bra rabatt hos mottagande destruktionsbolag.    

 

Föreningen har även under året ansökt och blivit beviljat tillstånd för transport av farligt 
avfall. Detta måste man ha om man på egen hand skall transportera uttjänta batterier, 
gasflaskor m.m. 

 

Arbetsgrupp för Ödegärdet 

 

Det har bildats en arbetsgrupp för att hjälpa till med Ödegärdet, under ledning av Kent 
Johansson och Ulf Eckerberg. Arbetsgruppen har under året lagt ned ca 90 dagsverken i 
verksamheten på Ödegärdet. 

 

Tanken är att se över skyddet av de fordon som står utomhus, men även att röja sly samt 
att slutföra arbetena på ”Finspångshallen” där viss komplettering av fastsättningen av 
plåtarna krävs. 

 

Arbetsgruppen har även uppdraget att komma med ett förslag till hur vi skall kunna få 
fler hallar på Gärdet. 

 

Externt stöd 

 
Vi har under året haft ett mycket gott stöd från flera företag och privatpersoner, vilket om 
inte annat märks på att vi har en välutrustad och fungerande verkstad samt på att flera 
omfattande projekt inom fastighetssidan har kunnat genomföras under året. 

 

Föreningen har även i år haft hjälp av några sommarjobbande ungdomar under tre 
treveckorsperioder. Kostnaden för detta har Alingsås Kommun stått för. AGJ har stått för 
arbetsledning och arbetsplanering. 

 

Vi har även haft samarbete med Frivården i Borås och haft ett antal personer som dömts 
till samhällstjänst till vår hjälp. Detta har  fungerat utmärkt och vi har fått ett mycket gott 
tillskott av kunnig arbetskraft under olika perioder. Föreningen har stått för 
arbetsledning och kontakterna med Frivården. 

 

Externt biträde 
Föreningen har under året biträtt andra järnvägsföreningar i deras strävan att bli 
godkända trafik- och infrastrukturförvaltare. Vi har även biträtt Bergslagernas Järnvägs-
sällskap (BJs) i deras strävan att bli momsregistrerade.  

 

 

 



5 av 26 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg  

 

 
 

 

 

 

 

 

Föreningskatten ”Månsan” har gått bort 

 

Föreningens huskatt sedan många år ”Månsan” har gått bort. ”Månsan” blev 18 år och ett 
tomrum har uppstått vid matbordet i Anten där ”Månsan” hade sin givna plats. Hon var 
även ett gott sällskap de kvällar och nätter som man ensam befann sig i Anten och i 
föreningslokalen. ”Månsan” vilar nu i trädgården till ”Paradiset” men man kan fort-
farande se henne övervaka det som sker i ”Paradiset” genom de fotografier som pryder en 
del väggar i föreningslokalen.  

 

Ekonomi 
 
Föreningen är sedan nyåret momsregistrerad, vilket ser ut att ge ett välbehövligt tillskott i 
vår kassa.  Arbetet med att gå tillbaka något år för att se på möjligheten att få tillbaka 
momspengar har inletts, men någon ansökan har ännu ej skickats in då en del arbete 
återstår.  

  

Den tvist som föreningen har med Skattemyndigheten rörande 2005 års deklaration har  
slutförts under året med ett beslut i Kammarrätten. Kammarrätten gick på 
Skattemyndighetens linje. Detta innebär att vi ej får tillbaka de 162.000 kr som 
föreningen tidigare inbetalat i skatt för utfört arbete. Arbetet gav dock trots detta ett 
mycket gott nettoresultat förutom TAM-telefon Brobacka-Gräfsnäs samt ny bangårds-
belysning i Kvarnabo av blanktrådstyp.  

 

Genom ett aktivt och offensivt sökande av bidragsgivare och företag som kan hjälpa oss 
med varor och tjänster till ett billigt pris har vi även lyckats att pressa ned föreningens 
utgifter inom flera områden. 

 

Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under balans- 
och resultatredovisningen för år 2009.  
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Vissa projekt på järnvägssidan  
 
Här är några exempel på en del mer omfattande projekt som genomförts under 
verksamhetsåret och som ej redovisas på annan plats i verksamhetsberättelsen:  

 

  
 
 

 

 

Uthus i Gräfsnäs 

Föreningen har under sommaren och hösten i egen regi uppfört ett uthus på 
stationsområdet i Gräfsnäs. Ett uthus som planeringsmässigt stått på agendan i över 20 
år. Det kommer att innehålla toaletter, personalrum samt värmeanläggning. Det 
praktiska arbetet påbörjades under sommaren och i december månad kunde vi anse det 
utvändiga arbetet för avslutat förutom mindre kompletteringar. Invändigt är byggnaden 
isolerad och klädd med gipsskivor. Arbetet fortsätter under 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt tak och nya rökhuvar på lokstallet 

Lokstallet i Anten har under året fått det gamla plåttaket utbytt mot ett nytt. I samband 
med att det nya taket monterades så monterades även två rökhuvar. Detta ger oss större 
möjligheter till inomhusförvaring av våra driftsånglok med mindre risk för åverkan och 
skadegörelse . I samband med takbytet genomfördes även en större röjning i byggnaden. 

Takhuvar och plåttaket inklusive montagehjälp har erhållits som gåva. 

 

 

 

 

 

 

 

Dörrbyte i gamla verkstaden 

Sidodörren på den gamla verkstadens långsida byttes under hösten ut mot en ståldörr. 
Den gamla dörren var väl inte den mest ekonomiska när det gällde att hålla värmen och 
dessutom började den visa upp diverse skavanker. Den nya dörren har vi fått som gåva. 
Arbetet medförde även reparation av väggen runt dörren samt inne i verkstaden. 
Omdragning av elsystemet vid dörren utfördes vid samma tillfälle. 

 

Lås- och elarbeten i verkstaden 

Ett omfattande arbete pågår för att se över, komplettera och byta ut gammal elutrustning 
i den äldre delen av verkstaden. Även ett nytt låssystem har monterats i verkstaden och i 
föreningslokalen där nycklar kommer att bli överflödiga. Systemet tas i drift under 2010.   
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Ångloks-, vagns- och rälsbussrevisioner 

På maskinsidan har ett antal projekt pågått. Mer om detta under Maskinavdelningens 
redovisning.  

 

 

Växelrevisioner 

Ett omfattande arbete med att renovera samtliga växlar i trafikspår har pågått under ett 
antal år och under 2009 har en växel renoverats.  

 

 

Slipersbyte 

Även arbetet med att höja spårstandarden på AGJ har fortsatt.  

 

 
 

 

 
 

Hjulbyte av vändskivan i Anten 

 

Allt sedan vändskivan från Karlstad Östra kom på plats utanför verkstaden i Anten har 
denna haft problem men sina stödhjul. Problemen har eskalerat genom åren men i 
vintras tog det stopp i ordets egentliga bemärkelse. Skivan gick inte att rubba då ett 
fordon stod på denna. Med hjälp av överföringsvagnshjul och lite ”djävlar anamma” så 
lyckades vi såväl få loss de gamla hjulen, svarva till nya, montera dessa och provköra 
skivan innan det var dags för 24:an att lämna sitt vinteride i lokstallet.  
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Förlängning av museihallen i Anten 

Arbetet med att få mer fordon under tak har pågått under året och under oktober månad 
erhöll vi positivt förhandsbesked om att få bygga ut vår utställningshall i Anten med 3 x 
18 meter.  

Arbetet med att få fler fordon under tak har försenats genom att två ägare till en 
grannfastighet, tillika medlemmar och tidigare initiativtagare till hallens tillblivelse, haft 
synpunkter på vår ansökan. Dessa har bl.a. krävt ny hållfastighetsundersökning på 
marken, utredning avseende markavvattning samt att föreningen skulle kompensera dem 
för den skada som förlängningen skulle medföra. Då kostnaden för dylika 
undersökningar och beräkningar kostar långt över 50.000 kr var det en tag tveksamt om 
vi kunde genomföra projektet.  Men genom välvilligt tillmötesgående från flera företag 
kunde dock nödvändiga undersökningar och beräkningar tas fram. Detta ledde slutligen 
till ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens ordförande i 
Alingsås kommun uttalade sig även mycket positivt i pressen om vår satsning. 

RAÄ har även under året beviljat överflyttning av de 100.000 kr som 2005 anslogs som 
en delfinansiering av en hall på Ödegärdet till museihallsprojektet. 

 

 

 
 

Renovering av avloppssystemet i stationsträdgården i Anten 

Arbetet med att renovera vår befintliga avloppsanläggning i stationshusträdgården i 
Anten påbörjades i våras. Denna ombyggnad och renovering av avloppet har stått högt på 
önskelistan inom föreningen under många år. Arbetet påbörjades med en renovering av 
vår icke fungerande infiltrationsanläggning. Arbetet har dock gått trögt då synpunkter 
kom in från samma grannar och gamla medlemmar som hade synpunkter på 
museihallsprojektet. Samtidigt kom det fram att den befintliga avloppsanläggningen var 
ett svartbygge, det saknades helt dokumentation hos kommunen. 

Då det saknades bygglov på anläggningen betraktar Miljö & Hälsa denna som ny. Det 
innebär att våra grannar måste lämna ett ”granngodkännande” för placeringen. Detta har  
vi väntat på i flera månader.  För övrigt är anläggningens läge detsamma som på 1970-
talet. Östads Säteri och Miljö & Hälsa har redan godkänt utförandet av anläggningen.  

Projektet har tyvärr visat att dokumentationen kring vad som gjorts genom åren har varit 
bristfälligt och att nuvarande befattningshavare inom föreningen ej fått tillgång till alla 
gamla föreningshandlingar.   

 

 

 

 



9 av 26 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Föreningen 
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Medlems- och Föreningsinformation 

Hemsidan 

Webansvarig: Patrik Engberg 

 

Föreningens hemsida på Internet (www.agj.net) är en del av föreningens officiella ansikte 
utåt. Hemsidan uppdateras löpande allt eftersom material kommer in. Hemsidan är 
numera den viktigaste informationskällan för såväl våra medlemmar som våra besökare.  

Jernvägsnytt 

Redaktör: Patrik Engberg 

 

 

 

 

 

 

Tidningen har under året utkommit med fyra nummer, i enlighet med utgivningsplanen.  

Personal 

Ansvarig: P.O. Söderpalm  

 

Föreningen har under 2009 haft Bernt Lindsjö anställd som vaktmästare på 50 % och 
under perioden juni – september även haft vår medlem Tore Koren anställd på en 
praktikplats under sommaren. Kostnaden för Tore Koren har betalts av Kungsbacka 
Kommun. 

 

 

Medlemsregister 

Medlemsregistrator: Lars Gustavsson 

 

Registrator har liksom tidigare år haft hand om medlemskort, medlemsregister samt 
adressuppgifter för föreningstidningen Jernvägsnytts utskick. 

 

Föreningen hade under 2009 886 fullbetalande medlemmar och 483 familjemedlemmar 
samt 1 prenumerant.  

 

Detta gör en minskning med 44 fullbetalande medlemmar, 173 st familjemedlemmar och 
4 prenumeranter. 
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Järnvägen 
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Banavdelningen handlägger underhållet av vår bana inklusive underhållet av signalanläggningar samt de 

fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckan 

Under vecka 16 - 2009, dvs. 10 - 19 april, genomfördes den årliga banarbetsveckan vid AGJ. 
Banarbetsveckan inföll under påsk samt veckan efter. I år hade vi ett underbart vårväder under 
flera av dagarna. Efter varje arbetsdag så åt vi tillsammans i föreningslokalen "Paradiset". 

 

 

Under veckan kom de flesta arbetena att bedrivas med Kvarnabo som bas och matställe. Vi hade 
redan förberett arbetena med dikesrensningar, prickning av slipers samt service på maskiner. 
Arbetena omfattade i huvudsak slipersbyten och 725 slipers byttes. Det blev byten norr och söder 
om Kvarnabo station. Söder om stationen siktröjde och renoverades även en vägövergång.  

På stationen i Anten byttes slipers i spår två hela vägen mellan de yttre växlarna samtidigt som 
växel 5 stoppades och fick sin växelmotor monterad. 

Dikesrensning 

Diket på landsidan söder om Kvarnabo har genomgått en omfattande rensningsoperation med 
mycket gott resultat. Arne Lindberg har rensat i diket med sin lilla grävare.  

Rälbyte i Gräfsnäs 

En räl har bytts i vägövergången i Gräfsnäs. Efter några timmars arbete hade vi tagit loss 
den gamla, kapat den nya rälen och spikat ihop allt igen.  

Spårriktning 

 

 

 

 

 

 

 

Sträckan från km 52 upp till Arelids anhalt har riktats maskinellt under våren. Banan 
sopades även på denna sträcka. 

 

 

 

Bana 
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Växelrevisioner 

Ett omfattande arbete med att renovera samtliga växlar i trafikspår har pågått under ett 
antal år. Under 2009 har ytterligare en växel renoverats samt försetts med elektriskt 
växeldriv. 

 

 

 

 

 

Slyröjning 

 

I mitten av februari genomfördes en slyröjning längs hela sträckan mellan Anten och 
Gräfsnäs. Områdena runt stationshuset i Gräfsnäs samt kring Kvarnabo har även röjts 
manuellt. 

Traktorgrävaren 

Föreningens traktorgrävare har under året erhållit 4 nya däck och en hel del före-
byggande underhåll har utförts.  

TAM-telefoner 

Arbete med tåganmälningstelefoner (TAM-telefoner) längs linjen har fortsatt under året 
där vi tidigare nått fram till bomanläggningen i Gräfsnäs. I samband med grävningen för 
grunden till uthuset i Gräfsnäs lades den sista biten av telefonledningen ned mellan 
stationshuset och bomkuren. I och med detta finns det en telefonledning hela vägen 
mellan Brobacka och Gräfsnäs.  

 

Jag vill på detta sätt tacka alla som har hjälp till inom Banavdelningen under 2009! 

 

 

Niklas Jörby 
Banchef 
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Fastighetsavdelningen ansvarar för underhållet av föreningens fastighetsinnehav. 

Allmänt 

Under året har en del arbete lagts ned på att ”kvalitetssäkra” vår anläggning främst 
genom att se till att våra besökare får en positiv bild av vår anläggning när de kommer till 
oss.  

 

 

 

 

Underhållsbehov 

Under året har även ett arbete påbörjats med att inventera underhållsbehovet på våra 
fastigheter de närmaste åren. Som hjälp i detta arbete tar vi extern hjälp. 
Verkstadsportarna håller på att få en behövlig översyn efter att under ett antal år ansatts 
hårt av väder och vind. Omkittning har skett av fönsterrutorna och dessutom har vi 
påbörjat utbyte av de tätningslister som sitter runt och mellan portarna 

Energi 

Arbetet med att se över och minska vår energianvändning har fortsatt. Vår pelletspanna 
har fungerat största tiden utan problem och under året har nästan 25 ton pellets gått åt. 
Trots detta har dock över 131 000 kWh elenergi använts i Anten. 

Godsmagasinet 

Godsmagasinet har rödmålats och foder och vindskivor har målats guldockra under året. 
En skada i fasaden har även lagats och fönstren har setts över och innanfönster har 
tillverkats och monterats.  

Handikapptoaletten 

Handikapptoaletten i Anten, vilken under de senaste tio åren har haft problem med ett 
dåligt golv, har under sommaren reparerats. Golvet har brutits upp, försetts med nya 
golvreglar och skivor. Nya matta har lagts in och ett skötbord monterats.  

Trädgårdar 

Gräsklippning m.m. har under året till största delen skötts av vår anställde.  

 

Olof Brandelid 
Fastighetschef 
 

Fastigheter 
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Försäljningsavdelningen handlägger all försäljning och framtagande av vykort, tröjor mm samt har 

ansvaret för bemanning av café och kiosk. Ansvaret för utställningsverksamheten ligger också inom 

avdelningen.  

 

Försäljningsavdelningens verksamhet i Anten har under året visat ett bra resultat och 
man kan konstatera att sidoinkomsterna i form av försäljning blir allt viktigare. Även i år 
fick vi in ett bra överskott från denna verksamhet.  Totalt uppskattas sidointäkterna till ca 
15-20 % av totala intäkterna på ett år. Caféets verksamhet blev 8 % bättre än 2008. 

                    

Under året har vi bytt glassleverantör beroende på att kostnaden för utkörning ökat 
betydande.  

 

Liksom förra året har ombordförsäljningen på tågen varit lyckosam där utbudet har varit 
vykort, nyckelhållare och vårt guidehäfte. En eloge till Bernt Lindsjö och andra som 
kämpat med denna verksamhet. 

Slutligen finns det en viktig sak att komma ihåg och det är att ”inget säljer sig självt” utan 
årets goda resultat beror på en lojal insats av vår ideellt arbetande personal. Ingen nämnd 
och ingen glömd. Heder åt alla som hjälpt till i verksamheten! Vår förhoppning är även 
att du ”passive medlem” som besöker Anten och tar en fika i stationsträdgården skulle 
kunna tänka dig att hjälpa till i caféet vid något eller några tillfällen. Detta skulle 
underlätta oerhört för oss andra. Inga förkunskaper är nödvändiga utan du blir ”upplärd” 
på plats. 

 

Museihallen 

Under året har ett ordentligt grepp tagits för att förbättra vår utställningsverksamhet och 
utställningshallen har fått ett ordentligt ”lyft”. Under året har en hel del ”nymodigheter” 
kunnat att presenteras för våra besökare. Ansvariga för hallen under året har varit Mikael 
Andersson och Mats Andersson. 

 

Siv Larsson och Inger Sutter 

Försäljningsansvariga 

 

 

 

 

Försäljning 
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Informationsansvarig är samordnare för frågor som berör information- och PR. 

Trafikinformation 

Annonsering har under trafiksäsongen skett i broschyrer med spridningsområde i Västra 
Götaland. Vi har så ofta det varit möjligt försökt att vara med i den gratisannonsering 
som kan ske via Göteborgs Posten (GP) inom området vad händer idag?  Förutom detta 
har viss annonsering skett i olika branschtidningar men framförallt i lokaltidningarna i 
Alingsås samt GP. Nytt har även varit att vi prövat ljusreklam i Ullared under sommaren. 

Trafikbroschyr 

En tryckt trafikbroschyr på svenska, engelska och tyska har producerats och spridits på mässor 
och liknande arrangemang samt till turistbyråer i Västsverige. Broschyren är tidlös och kan därför 
användas även under 2010. Ett inläggsblad med trafiksäsong och avgångstider har tagits fram som 
en komplettering till broschyren. 

Skolresebroschyr 

I år har någon skolresebroschyr ej producerats utan vi har istället annonserat bl.a. i 
Lärartidningen. Möjlighet fanns dock för intresserade att hämta hem ett informations-
blad via vår hemsida. 

Besöksinformation på Internet 

Vår hemsida är välbesökt och folk som kommer till Anten nämner ofta att man varit inne 
på vår hemsida och läst tidtabeller och bakgrundsinformation.  

 

 

 

Vi konstaterar att våra resenärer studerar våra tidtabeller noggrant och detta märks inte 
minst av att man är väl orienterade om när tågen går.  Bedömningen är att besökare som 
kommit till AGJ av en slump är ganska få. De flesta planerar sin resa och återkommer år 
efter år, vilket vi kan ta som ett gott betyg på vår produkt. 

 

Vi har även försökt att lägga oss vinn om ”varumärket” Anten - Gräfsnäs Järnväg (AGJ). 
Genom att vi är synliga, visar upp en attraktiv anläggning där besökarna får ett trevligt 
bemötande hoppas vi att våra besökare får en positiv bild av vår anläggning och att man 
gärna vill återkomma och rekommendera bekanta till att göra ett besök. Det positiva 
bemötandet och den reklam som sprids ”mun till mun” kan inte mätas i pengar men är 
många gånger mycket mer värd än många tidningsannonser. 

 

Ylva Bokgren 
t.f. Informationsansvarig 

Information och PR 
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Säkerhetsavdelningen handlägger alla trafiksäkerhetsfrågor inom föreningen. All utbildning, fortbildning 

och examination ligger under Säkerhetschefens samordningsansvar. Ansvaret för alla säkerhetsdokument 

mm ligger på avdelningen och Säkerhetschefen är kontaktperson mot Transportstyrelsen och tillika 

trafikansvarig. 

Allmänt 

Arbetet vid museijärnvägen har under året fortlöpt utan några allvarligare tillbud eller 
olyckor. Personalen som tjänstgör har ett högt säkerhetstänkande och är väl insatta i sina 
respektive befattningar inom säkerhetstjänsten. 

Säkerhetsrevision 

Under året har vår Säkerhetsrevisor gått igenom Ban- och Maskinavdelningarna med 
några påpekanden som följd. Ett av dessa gäller hur vi skall begränsa spårspringet under 
såväl trafik- som icke trafikdagar bl.a. i Anten. 

 

Formellt sett så äger besökande eller medlemmar som ej genomgått säkerhetsutbildning 
ej rätt att beträda spårområde om de ej är i sällskap med säkerhetsutbildad personal. Det 
skall även klart framgå vilka som är AGJ personal.  

 

Vi arbetar på hur vi skall kunna implementera kraven i vår verksamhet. 

 

Utbildning  

Under året har ett antal personer examinerats i olika säkerhetstjänster.  

 

Arbetet har även fortgått på hur vi skall förbättra kunskapskontrollen och ett förslag är 
att de årliga kunskapsproven från och med 2010 skall kunna utföras på distans och att 
man även skall få ta hjälp av våra föreskrifter.  

  

Thomas Blidér 

Säkerhetschef 

 

 

 

 

 

 
 

Säkerhet 
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Trafikavdelningen ansvarar för trafiken samt tar fram förslag till trafiksäsong, ansvarar för bokning av 

grupper samt  ser till att det finns personal på alla tjänster mm. Avdelningen leds av Trafikchefen. 

 

2009-års trafik trafik inleddes med ett extratåg med YP för vår sponsor Sparbanken 
Alingsås onsdagen den 13:e maj, och avslutades söndagen den 13:e september med en 
ovanligt bra trafikdag för att vara så sent på säsongen. 

 

Under säsongen har vi kört har vi kört 45 dagar, bland annat sju skolresedagar och sju 
evenemangsdagar. Antalet extratåg har varit åtta. 

 

Nytt för året har varit onsdagstrafik, där vi körde den 22:a- och 29:e juli. Resultatet dessa 
två onsdagar blev tämligen bra med en snittintäkt per dag på över 26 000 kr i biljetter. 

 

Totalt har tågen rullat ca 440 mil, vilket innebär att de kört ca 200 turer från Anten till 
Gräfsnäs och tillbaka. På dessa resor har vi forslat omkring 13 800 resenärer. Som 
givetvis inte bara forslats utan även bjudits på en trevlig upplevelse. 

 

Ur teknisk synvinkel har säsongen avlöpt utan större problem även om det tagit kanske 
något för mycket tid att ta vatten i Kvarnabo. Fordonen har fungerat som de skall och vi 
har inte behövt ta till några panikåtgärder för att tågen skall rulla. 

 

Rälsbussens dag blev en succé där alla fordon fungerade som de skulle, vädret var fint och 
resenärerna många. Dessutom rullade Gullhönan för första gången i trafik vilket var ett 
stort glädjeämne. 

 

2009 års utbildningar har inte varit lika omfattande som föregående år och 
nettoresultatet blev relativt begränsat. Dessutom drabbades två blivande ångloksförare av 
benbrott vilket tämligen effektivt satte stopp för möjligheterna att slutföra utbildningen 
under innevarande trafiksäsong. 

 

Personalsituationen under året har varit både bra och lite bekymmersam. Bra såtillvida 
att det funnits folk till alla trafikdagar och att det även varit förhållandevis lätt att boka 
denna personal. Men bekymmersamt eftersom det varit ett fåtal personer som tjänstgjort 
enormt mycket. Kort sagt så behövs det mer personal i trafiktjänst. 

 

Ekonomiskt kan vi glädja oss åt att säsongen även detta år gått bättre än föregående även 
om skolresorna rasat rejält. På det hela taget har det varit en mycket god säsong trots 
lågkonjunktur och annat elände i världen. 

 

Sammanfattningsvis ser det ekonomiska ut så här. 

 

 

 

 

Trafik 
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Skolresorna 52 % sämre 
Delvis beror detta på att vi kört en dag mindre än förra året, men skolorna verkar ha allt 
mindre pengar över. De första dagarna hade vi knappt några resande alls. 

 

Normaltrafiken 30 % bättre 
Två onsdagar har tillkommit jämfört med förra året. Dessutom har beläggningen på tågen 
varit märkbart bättre. 

 

Evenemangsdagarna 71 % bättre 

Även här har beläggningen varit markant bättre än förra året. Men vi har också haft två 
evenemangsdagar fler än förra året. 

 

Extratågen 4 % sämre 

Detta beror på att vi kört hälften så många extratåg i år, men dessa har å andra sidan gett 
större intäkter. 

 

Ombordförsäljningen blev 38 % bättre än förra året 

Sedan den gode Bernt satte igång med aktiv ombordförsäljning har han dragit in betydande 
belopp under säsongerna. Årets ombordförsäljning resulterade i omkring 75 000 kr. 

 

 

 

 
 

Årets intäkter är glädjande nog de bästa sedan 2000. 
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Årets bastrafikintäkter är de bästa sedan minst 1996 då även detta år har överträffats. 

 

 

  
 

Relationen mellan intäkter och PR-kostnader under åren. 
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Antalet trafikdagar och fördelningen av dem jämfört med tidigare år. 

 

Fördelning av sålda biljetter. 

 

Slutord 

2009 års trafik har varit klart över förväntan ekonomiskt och vi har fortsatt haft roligt. 
Dock har personalsituationen varit aningen bekymmersam även om den varit 
tillfredställande. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade som gjort det möjligt att hålla tågen 
rullande och resenärerna glada. 

 

Alexander Lagerberg 

Trafikchef 
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Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet exklusive banavdelningens fordon. Avdelningen leds 

av Maskinchefen. 

Ånglok 

VGJ 24 har enbart erhållit det vanliga underhållet inför trafikstarten samt därefter 
löpande underhåll och service under trafiksäsongen. Loket har i stort sett oklanderligt 
tjänstgjort som ensamt trafikånglok under 2009. 

Renoveringen av ROJ 3 har fortsatt under året. Skicket på ytterfyrboxen kändes inte helt 
tillfredställande varför vi beslutade at dela på ytter- och innerfyrboxen. Efter detta 
kommer det inte att finnas mer att plocka isär. Vid årsskiftet var samtliga takstag och 
stagbult demonterade, återstår att ta ur drygt 100 nit som håller ihop ytter- och 
innerfyrboxarna.  Då bestäms vad som kan renoveras och vad måste bytas ut samt vilka 
reparationsmetoder som skall användas. 

 

Diesellok 
Tp 3500 närmar sig slutförandet av en omfattande korg- och hyttrenovering. Loket är nu 
nästan färdigrenoverat förutom en del instrumentering och lister i hytten. Arbetet med 
loket har dock fått stå tillbaka för arbetet på rälssbussläpet. 

Tp 3503 har varit reservdriftslok till trafiken och användes i samband med 
Medlemmarnas Dag och Riddarhelgen. 

En av våra Z4p har använts såväl för växling, banarbeten och som dragare av trafiktåg 
under året.  

 

Rälsbussar och motorvagnar 

YBo5p 103 och YBo5p 808 har under trafiksäsongen använts i trafiken.  

Arbetet på släpet UBo3yp 2120 har fortsatt under året. Vid årets slut har vi kommit så 
långt att de flesta arbetena på själva korgen är avslutade. Arbetet har därefter 
koncentrerats mot en stor översyn av boggierna.  

Yo1:an har erhållit en ny kompressor och kunde användas i trafiken på rälsbussens dag. 
Bussen har även erhållit sedvanlig översyn.  

 

Det mångåriga arbetet med att renovera VGJ X 1  101 ”Gullhönan” avslutades under 
året och motorvagnen kunde göra sin återinvigningstur på rälsbussens dag. Som släpvagn 
användes AGJ C 12.  

 

Personvagnar  
AGJ CF 15 har erhållit fullständig översyn innebärande att hjulaxlar plockats av, 
sprickindikerats och målats innan återmontering. Bromsrörelsen är genomgången och 
provad. Vagnens panel har tvättats och oljats ett antal gånger. Nya fönsterbågar i ek har 
tillverkas då de gamla var rötskadade. 

 

 

 

 

Maskin 
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AGJ Co 24, AGJ C 13 och AGJ C 12 har oljats under året. 

I övrigt har löpande underhåll och besiktning utförts på våra trafikpersonvagnar. 

 

Godsvagnar 

 

 

 

 

 

 

 

Renoveringen av SJ Gp 310 054 har slutförts. Arbetet innebar utbyte av såväl golv som 
tak samt även en hel del panel. Därefter tog vi oss an en systervagn SJ Gp 310001 som 
även den blev ommålad och översedd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VGJ NN 1340 återkom under våren efter att ha varit på blästring och målning i 
Trollhättan. Under senhösten slutfördes arbetena på vagnen som bl.a. blev försedd med 
nytt golv.   

AGJ G 119 intagen för städning och ommålning samt tjärning av taket. 

 

Basker till graven 

Vår  slaggbasker för loken har renoverats genom att det mesta i den bytts ut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt tak och nya rökhuvar på lokstallet 

 

Lokstallet i Anten har under året fått det gamla plåttaket utbytt mot ett nytt. I samband 
med att det nya taket monterades så monterades även två rökhuvar. Detta ger oss större 
möjligheter till inomhusförvaring av våra driftsånglok med mindre risk för åverkan och 
skadegörelse . I samband med takbytet genomfördes även en större röjning i byggnaden. 

Takhuvar och plåttaket inklusive montagehjälp har erhållits som gåva. 
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Nyförvärv 

Föreningen har under året förvärvat dels rälsbuss YP 808 som vi under ett antal år haft 
som deposition från Wadstena-Fogelstad Jernväg. Vi har även förvärvat ”revisions-
objektet” Yp 886 från Tjustbygdens Järnvägsförening i Västervik. Kostnaden för YP 808 
var 100.000 kr och för Yp 886 10.000 kr.  Den senare affären är ej helt avslutad då vi 
väntar på mer materiel tillhörande rälsbussen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjulbyte av vändskivan i Anten 

 

Allt sedan vändskiva från Karlstad Östra kom på plats utanför verkstaden i Anten har 
denna haft problem men sina stödhjul. Problemen har eskalerat genom åren men i 
vintras tog det stopp i ordets egentliga bemärkelse. Skivan gick inte att rubba då ett 
fordon stod på denna. Total ”punktering”. Med hjälp av överföringsvagnshjul och lite 
”djävlar anamma” så lyckades vi såväl få loss de gamla hjulen, svarva till nya, montera 
dessa och provköra skivan innan det var dags för 24:an att lämna sitt vinteride i 
lokstallet.  

 

 

 

 

 

 

 

Avslutat depositionsavtal 

 

Det deponeringsavtal som föreningen haft med Föreningen Smålandsspårets 
Växjöavdelningrörande ångloket Gp 3042 sades upp för något år sedan efter att ha löpt 
på 15 år. I avtalet hade AGJ åtagit sig att att återleverera maskinen till Växjö om avtalet 
upphörde. Efter diskussioner med Tjustbygdens Järnvägsförening, som övertog 
depositionen, så beslutades att loket skulle levereras till Västervik i stället, vilket skedde 
under hösten.  Som returtransport gick YP 886. 
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Travers i maskinverkstaden 

 

Maskinverkstaden har försetts med en ny travers som möjliggör att tunga arbetsstycken 
kan flyttas mellan olika maskiner utan att man bryter ryggen av sig.  

Traversen är monterad och inkopplad och underlättar nu arbetet i maskinverkstaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggsvängkran i verkstaden 

 

Den väggsvängkran som tidigare satt i svarvrummet och som i våras ersattes av en ny 
travers har monterats ute i maskinverkstaden i anslutning till järnförrådet.  

Detta underlättar arbetet i verkstaden då vi kan undvika tunga lyft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyftok till rälsbussarna 

I verkstaden har ett lyftok till våra rälsbussar littera YBo5p tillverkats. Oket används för 
att lyfta vårt rälsbussläp littera UBFo3yp 2120 - SJ UBo3yp 2120 så att vi kan plocka ut 
boggierna för översyn.  

 

Marcus Jacobsson 

Maskinchef 
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Sammanfattning  

 

Vi gick fr.o.m. i år in i en ny ”ekonomisk era” inom AGJ då vi liksom många av våra 
kollegor i museijärnvägsbranschen momsregistrerat oss. Vi hoppas genom detta kunna 
dra nytta av delar av de momspengar som vi betalar in varje gång vi handlar.  Vår ideella 
status består dock. 

 

Föreningens sätt att få in medel till vår verksamhet har breddats de senaste åren och i dag 
ser vi inte trafiken som föreningens enda inkomstkälla. Det gäller att få besökarna att 
trivas; att göra besöksmålet så attraktivt att man stannar till lite längre och 
förhoppningsvis väljer att spendera sina pengar i vårt café, köpa våra souvenirer etc. Till 
viss del har vi lyckats men vi kan säkerligen bli ännu bättre, men detta kräver såväl ökade 
medlemsinsatser som investeringsåtgärder. Detta tillsammans med ett tidtabellsupplägg 
som inte lägger tonvikten på att köra bort folk från Anten utan istället ge besökarna tid 
att ströva kring i vår museihall, njuta av miljön och i lugn och ro slå sig ned för en kopp 
kaffe i stationsträdgården. 

 

Styrelsen bedömer att AGJ  idag har en väl fungerande organisation med en välavvägd 
delegation från styrelsen till olika verksamhetsansvariga. Genom detta delegeras även ett 
personligt ansvar för olika delar av järnvägsverksamheten. Styrelsen ger även i och med 
detta den verksamhetsansvarige ett förtroende att fatta långtgående beslut inom sitt 
ansvarsområde inom de ramar som styrelsen satt upp. Vi ser detta som ett mycket viktigt 
smörjmedel i vår organisation för att få ett ökat engagemang och ansvarstagande. Skulle 
detta ”smörjmedel” försvinna eller tunnas ut så är det stor risk att intresset för att ta ett 
ansvar för föreningens praktiska och administrativa verksamhet helt försvinner. Intresset 
att ta ett ansvar för de ökande ”måste - frågorna”, oftast på tider man själv inte 
bestämmer, skulle då med största sannolikhet nästan helt försvinna. Att våga ta ett 
ansvar måste premieras och även innebära en rätt att fatta långtgående beslut inom sitt 
ansvarsområde. Föreningens fortlevnad vilar på medlemmarnas engagemang, främst då 
de aktiva d.v.s. de som praktiskt lägger ner en stor del av sin fritid på vår verksamhet. Om 
denna skara motarbetas eller på andra sätt misstänkliggörs, som idag ibland sker av 
några medlemmar och detta får fortgå utan att något görs så är vi illa ute. Styrelsen avser 
att närmare ta upp detta i ett separat ärende till föreningsstämman. 

 

Den avgående styrelsen ser dock med stor tillförsikt framtiden an och även i år har vi känt 
ett stort stöd från våra medlemmar, sponsorer, Västra Götalandsregionen, Alingsås 
kommun samt Sparbanken i Alingsås som genom olika insatser möjliggjort de satsningar 
som gjorts under året. 

Ett tack även till alla som har ställt upp i vår trafik, alla aktiva samt alla medlemmar som 
på olika sätt stöttat vår verksamhet. 

 

STYRELSEN 

 

Per-Olof Söderpalm    Niklas Jörby   Lars Johansson   Thomas Blidér 

 

Marcus Jacobsson      Andreas Johansson      Olof Brandelid      Alexander Lagerberg 


