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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2010. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom 
föreningen under 2010, utan styrelsen har valt att peka på vissa huvudområden och mer 

omfattande frågor som hanterats under året. 

 

Föreningens styrelse 
 

Lars Johansson  Ordförande 

Per-Olof Söderpalm Vice ordförande 

Niklas Jörby Sekreterare 

Thomas Blidér Ledamot 

Marcus Jacobson Ledamot 

Alexander Lagerberg Ledamot 

Olof Brandelid Suppleant 

Andreas Johansson Suppleant 

 

Styrelsen har handlagt 170 protokollspunkter vid 13 sammanträden under året. 

Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har däremellan tagits i stor omfattning. 

 

Övriga befattningar inom föreningsverksamheten 
 

Kassör utom styrelsen:  Ylva Bokgren 
  
Informationsansvarig: Ylva Bokgren (t.f) 

Föreningstidningen Jernvägsnytt: Patrik Engberg 
Hemsidan: Patrik Engberg 

  
Medlemsregisteransvarig: Lars Gustafsson 
  
Personal- och löneansvarig: Per-Olof Söderpalm 
 

AGJ är idag både infrastrukturförvaltare och trafikutövare, förutom mark- och fastighets-
förvaltare. Detta har även medfört att administrationen kring föreningen och dess 
förvaltning ökat markant.  Även administrationen avseende den ekonomiska sidan av 
föreningens verksamhet har ökat beroende på vår momsregistrering och den omfattande 
verksamhet som föreningen bedriver. 
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Mötesverksamheten 

Två medlemsmöten har hållits under året. Ett på hösten och ett på våren med ett 15-tal 
medlemmar närvarande var gång. Mötena har mest behandlat verksamheten vid 
järnvägen. 

Medlemsregister 

 

Föreningen hade under 2010 842 fullbetalande medlemmar och 486 familjemedlemmar 
samt 4 prenumeranter.  

 

Detta gör en minskning med 44 fullbetalande medlemmar, en ökning med 3 st familje-
medlemmar och 3 prenumeranter. 

Stadgeöversyn 

 

Styrelsen har efter önskemål från senaste årsmötet initierat en stadgeöversyn. 
Arbetsgruppen består av 4 personer. Arbetet har inletts med att fastställa vilka paragrafer 
som kan vara i behov av översyn. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. 

 

Jernvägsnytt 

Redaktör: Patrik Engberg 

 

 

Tidningen har under året utkommit med tre nummer. Ett av dessa har getts ut som 
dubbelnummer.  

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.  

Personal 

Ansvarig: P.O. Söderpalm  

 

Föreningen har under 2010 haft Bernt Lindsjö anställd som vaktmästare på 50 % och 
från oktober månad även Örjan Pettersson på 100 % under 2 år. 
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Försäkringar 

 

Via försäkringsagenten Marsh och försäkringsbolaget Folksam har föreningen tecknat 
försäkringar inom följande områden: 

 

Ansvarsförsäkring, Olycksfall Besökare/Medlemmar, Tjänstereseförsäkring, Rättsskydd 
och Rättsskydd Miljöbrott. 

 

Våra fastigheter är försäkrade i Länsförsäkringar. 

 

Stöd- och samarbetsorganisationer 

Föreningen är medlem i Museibanornas Riksorganisation (MRO), Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JhRf) , Arbetsam, Futurum samt Gräfsnäsgruppen.  

 

Vidare är vi medlemmar i Antens Väg & Vattenförening, Ödegärdets Vägförening, 
Kvarnabo Vägförening och Gräfsnäs Vägförening. 

 

Föreningen är andelsägare i Bjärke Energi och medlem i Fastighetsägarföreningen. 

Sommarjobbare 

 

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. 

Frivården 

 

Vi har även i år, liksom 2009, haft ett samarbete med Frivården i Borås och haft ett antal 
personer som dömts till samhällstjänst till vår hjälp. Samarbetet har fungerat utmärkt 
och föreningen har fått ett mycket gott tillskott av kunnig arbetskraft under olika 
perioder. Föreningen har även här stått för arbetsledning. 

 

Ekonomi 
 
Föreningens momsregistrering har varit positiv för ekonomin.  

Den under året slutförda försäljningen av mark i Kvarnabo har möjliggjort markköp vid  
stationsområdet i Gräfsnäs samt investeringar i våra fastigheter. 

Genom att järnvägen under året inte tagit emot kreditkort utan att resenärerna i stället 
haft möjlighet att få sin resa fakturerad har detta bidragit till en kraftig ökning av antalet 
fakturor från föreningen. Drygt 150 fakturor har skickats ut under året. 

 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. 

Styrelsen bedömer att föreningen f.n. har en bra ekonomi. De senaste årens goda 
trafikresultat tillsammans med ett hårt arbete inom föreningen samt ett aktivt sökande 
för erhållande av stöd, rabatter och bidrag har bidragit till detta. 

 

Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under balans- 
och resultatredovisningen för år 2010.  
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Anten-Gräfsnäs Järnväg 
 

Anten-Gräfsnäs Järnväg drivs av Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg. Föreningens 
årsmöte har gett styrelsen i uppdrag att under året sköta denna verksamhet. Styrelsen 
har delegerat ansvaret för delar av denna verksamhet till ett antal befattningshavare 
inom olika ansvarsområden. 

Av styrelsen och avdelningsansvariga utsedda befattningar inom 
järnvägsverksamheten 
 

Banchef: Niklas Jörby 
Maskinchef: Marcus Jacobsson 

Driftsångloksansvarig: Marcus Jacobsson 
Driftsmotorfordonsansvarig: Karl-Inge Larsson 
Driftsvagnsansvarig: Vakant 
Verkstadsansvarig: Kenneth Pettersson 

Säkerhetschef: Tomas Blidér 
Stf Säkerhetschef: Lars Johansson 

Trafikchef: Alexander Lagerberg 
Säkerhetsrevisor: Ragnar Hellborg 
Fastighetschef: Olof Brandelid 
Försäljningsansvarig: Ylva Bokgren 

Caféansvariga: Siv Larsson/Inger Sutter 

Inriktning och vissa verksamhetsfrågor. 
 

Arbetet och prioriteringen avseende järnvägsverksamheten har varit att fortsätta arbetet 
med att förbättra och underhålla vår anläggning. Vi konstaterar att en hel del av de 
åtgärder som vidtogs i samband med föreningens etablering i Anten på 1970-talet och 
åren därefter nu måste förbättras, göras om eller anpassas till dagens krav och behov. 

Miljötänkandet i omvärlden har även nått AGJ och mycket såväl praktiskt som 
administrativt arbete har fått läggas ned på denna fråga. Ett exempel på detta är att vi 
under året lyckats få till stånd en lösning på avloppsfrågan vid stationshuset i Anten. En 
fråga som varit på vår agenda i minst 15 år. Lösningen blev att förlägga infiltrations-
anläggningen inne på vårt bangårdsområde i Anten. Detta medför dock en omfattande 
ombyggnad av bangården i Anten.  

Satsningen på våra byggnader och fastigheter har fortsatt även detta år. Två omfattande 
projekt har genomförts; nyuppförandet av uthuset vid Gräfsnäs station och inte minst 
omläggningen av taket på personalhuset ”Paradiset”.  

Arbetet med att se över arrenden och hyror har fortsatt under året. För att kunna 
genomföra ytterligare satsningar i vår verksamhet är det viktigt att se över alternativa 
finansieringsmöjligheter. En del av detta är att vi marknadsanpassar våra hyror och 
arrenden och även ser till att de arrenden vi själva betalar ligger på en godtagbar nivå. 
Med anledning av detta har vi under året blivit medlemmar i Fastighetsägarföreningen. 

För att befästa järnvägens mark och våra rättigheter har vi under året varit involverade i 
flera diskussioner rörande överfarter och önskemål om ledningskorsande av järnvägen.   
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Allt detta kräver såväl ökade praktiska som administrativa insatser. 

 

Diskussionen kring Transportstyrelsens avgifter har dominerat samarbetet inom 
museibanevärlden under sommaren och hösten. Denna fråga har redovisats såväl i våra 
egna medier som i pressens varför den inte utvecklas mer här. Klart är dock att 
riksdagens beslut att Transportstyrelsen äger rätt att avgiftsfinansiera sin verksamhet 
kommer att påverka vår verksamhet ekonomiskt. Frågan är dock hur mycket.  

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. Styrelsen vill här framföra ett tack till dessa 
medlemmar då deras insats är grunden och förutsättningen för verksamheten och 
järnvägens fortlevnad. 

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.  

 

Kulturpark Gräfsnäs 

 

 
 

Under de senaste åren har det pågått ett arbete inom Alingsås Kommun för att få 
Gräfsnäs Slottspark förklarad som Kulturpark. I de inledande utkasten ingick en del av 
järnvägen och stationsområdet i Gräfsnäs som en del av förslaget. Föreningen och AGJ 
har dock valt att stå utanför Kulturparken. Trots detta har vi ändå ett nära samarbete 
med Alingsås Kommun och de föreningar som ingår i projektet. Kulturparken invigdes av 
Landshövdingen den 12 september i samband med att han invigde en del av järnvägen 
som byggnadsminne.  

 

Bansträckan Humlebo – Kvarnabo byggnadsminnesförklarad. 

 

Under året kunde arbetet med att få delar av AGJ byggnadsminnesförklarat krönas med 
framgång. Den 12 september, årets sista trafikdag, kunde byggnadsminnet mellan 
Humlebo och Kvarnabo invigas av landshövdingen och länsantikvarien. Invigningen 
skedde som en officiell ceremoni i Kvarnabo. 
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Skrotning av fordon 

Under året har skrotningen av två fordon påbörjats. Dels vår normalspåriga ballastplog 
och överdelen av den s.k. koppelvagnen från Finspong. Skrotningen skall verkställas av 
en inhyrd entreprenör. Denne har dock fått skjuta upp arbetet till våren med anledning av 
det myckna snöandet under december månad . 

 

Ödegärdet 

 

Arbetsgruppen på Ödegärdet har under året sysslat med att plocka bort gammalt skräp, 
rensa sly och att täcka fordon med presenningar. Under senhösten samlade 
banavdelningen in merparten av alla insamlade spårodugliga slipers på Ödegärdet. Dessa 
har därefter skickat till Sakab i Kumla för destruktion. 

 

Externt stöd 

 
Vi har under året haft ett mycket gott stöd från flera företag och privatpersoner. Genom 
detta har vi framförallt kunnat driva flera omfattande projekt på fastighetssidan och bl.a. 
har våra elsystem kunnat ses över och kompletteras.  

Vi vill särskilt rikta ett varmt tack till Alingsås Kommun. Som en julklapp beviljades vi 
300.000 kr till renovering av tak och fasader på vår personallokal ”Paradiset”.  

 

Vissa fristående, ej avdelningsstyrda projekt 
 
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 

Uppförande av ett uthus i Gräfsnäs påbörjades under 2009 och under 2010 har arbetet 
fortsatt med att färdigställa detta invändigt. Vatten, avlopp och el har dragits in i 
byggnaden och en värmekulvert har lagts mellan uthuset och stationshuset. En större 
värmepump har inköpts och kommer att placeras i och i anslutning till uthuset och 
kommer att förse såväl uthuset som stationshuset med vatten och värme. Arbetet på 
byggnaden har letts av Niklas Jörby. 
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Låsbyte  

 

Ett nytt låssystem har monterats i verkstaden och i föreningslokalen. I och med detta har 
nycklar blivit överflödiga. Även övriga lås och hänglås har bytts ut.  Systemet togs i drift 
under hösten. Arbetet har letts av Andreas Johansson och Olof Brandelid. 

 

Omläggning av avlopp och brandlarm.  

Avloppssystemet i källaren på personalhuset Paradiset har byggts om under våren. Ett 
modernt brandlarmsystem till huset har också levererats.  

 

 
 

Takomläggning på personalhuset ”Paradiset”. 

 

Under hösten har taket på personallokalen Paradiset lagts om och försetts med nya 
takpannor. Huset har även tvättats inför den ommålning som skall ske under våren 2011. 

Arbetet med takomläggningen har letts av Mikael Starck. 

 

 
 

Husvagnsuttag vid ”Paradiset”. 

Under hösten har ett antal husvagnsuttag monterats på två platser vid personalhuset 
Paradiset. Uttagen är försedda med separata elmätare. Arbetet har letts av Andreas 
Johansson och Kjell Sutter. 

 

 

Förlängning av museihallen i Anten 

Arbetet med att få mer fordon under tak har fortsatt under året och under hösten 
beviljade Alingsås Kommun byggnadslov för utbyggnad av museihallen i södra änden 
med 12  x 18 meter.  
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Avloppssystemet i stationsträdgården i Anten 
 

Arbetet med att renovera vår befintliga avloppsanläggning i stationshusträdgården i 
Anten har pågått hela året och nådde sin kulmen i augusti månad då vi fick ändra hela 
konceptet och istället förlägga infiltrationsanläggningen till bangårdsområdet i Anten. 
Detta medförde en stor arbetsinsats under ett antal vardagar i augusti och september mitt 
under pågående trafik. Delar av bangården i Anten har fått rivas upp för att kunna 
genomföra projektet. I november kunde så pumpen i pumpbrunnen anslutas av Andreas 
Johansson.  

 

 

 

Renovering av dressinboden vid Humlebo 

 

Under året har vår hyresgäst i Humlebo, Magnus Carlsson med familj, renoverat 
dressinboden i Humlebo och bl.a. lagt om taket och bytt ut rutten panel. Huset har 
därefter målats. 

 

 
 
Sopcontainer 
Föreningen erhöll i våras en begagnad sopcontainer av ett företag i Göteborg. Containern 
var i stort behov av reparation. Denna har nu renoverats och kommer att användas för att 
förvara grovsopor från främst verkstaden i Anten. Miljöfarligt avfall hanteras i speciell 
behållare. Containern har renoverats av Örjan Edenroth och Kjell Sutter. 
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Informationsansvarig samordna frågor som rör 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) under rubriken vad händer idag?  Förutom detta 
har viss annonsering skett i olika branschtidningar men framförallt i lokaltidningarna i 
Alingsås samt GP. Vi har liksom 2009 haft 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 2011. 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. 

Turmässan 

AGJ har medverkat på Turmässan i Göteborg. 

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. Sidan har under säsongen 
omarbetats och håller på att utvecklas. 

 

 

Samarbete med Stinsen i Göteborg 

Under året har vi haft ett turistsamarbete med företaget Stinsen i Göteborg som kör 
rundtursverksamhet i Göteborg. Mot att vi fått ha reklam på deras fordon har vi i gengäld 
delat ut reklam och rabattbiljetter till deras tåg till familjer som besökt oss. 

 

Ylva Bokgren 
t.f. Informationsansvarig 
 

Trafikinformation och PR 
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Försäljningsavdelningen handlägger all försäljning, tar fram vykort, tröjor mm och ansvararför 

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. 

Vi har även i år använt vårt stora partytält som komplement vid försäljningen för att 
bereda våra besökare möjlighet att fika under tak vid dålig väderlek. Tältet är ett 
provisorium i avvaktan på en möjlighet att i framtiden bygga ut försäljningslokalen.                  

 

Liksom förra året har ombordförsäljningen på tågen varit lyckosam. 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 presenteras för våra besökare. Framförallt för våra yngre besökare (fast en och 
annan äldre kunde inte slita sig från de små tågen). Ansvariga för hallen under året har 
varit Mikael och Mats Andersson. 

 

Siv Larsson och Inger Sutter 

Försäljningsansvariga 

 

Försäljning 
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Fastighetsavdelningen ansvarar för underhållet av föreningens fastighetsinnehav. 

Allmänt 

Under året har en hel 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. Avdelningens arbete har till största delen gått ut på att vidmakthålla anläggningen 
och våra byggnader i ett godtagbart skick samt klippa gräs, tömma sopor, skotta snö  
m.m. 

 
 

Bänkar renoverade  

Alla bänkar på stationsområdet i Anten har varit inne i verkstaden för byte av plank och 
ommålning.   

Trädgårdar 

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

Städning 

En del av vår verksamhet som kanske inte direkt syns men som märks om det inte blir 
utfört är städning i våra olika lokaler t ex samlingsrum, sovrum, omklädningsrum. Tyvärr 
kan vissa medlemmar ibland tro att man kommit till något pensionat då man kommit till 
AGJ och man tror att andra skall städa, plocka upp och återställa verktyg m.m. En 
förutsättning för vår verksamhet är att alla hjälps åt och att man plockar upp efter sig. Till 
vår hjälp har vi dock haft våra anställda som löpande städar och ser till våra utrymmen.  

 

Snöslunga och lövblåsaggregat. 

Vår snöslunga som ej behövts under ett antal år har nu renoverats och är i drift. Vi har 
även fått ett bärbart större lövblåsningsaggregat som gåva under året. 

 

Reklamfotograferingar 

Våra fastigheter och anläggningar har under året använts vid ett antal tillfällen som kuliss 
i samband med reklamfotograferingar. 

 

 

Olof Brandelid 
Fastighetschef 

 

 

Fastigheter 
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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 järnvägen 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. 

Ett nytt koncept avseende säkerhetsprovet har provats under året där provet ej enbart 
baserades på kunskaper i TRI utan på hela vårt föreskriftssystem. Provet skickades hem 
till hugade intressenter som med hjälp av innehavda föreskrifter skulle svara på provet.    

Säkerhetsrevision 

Under året har vår Säkerhetsrevisor Ragnar Hellborg gått igenom Ban- och Maskin-
avdelningarna.  

Transportstyrelsen 

Diskussionerna kring Transportstyrelsen förslag till pålagor har varit ett dominerande 
diskussionsämnet inom vår verksamhet under året. Ansvariga har deltagit i ett antal 
möten och sammankomster kring detta ämne. Telefon och e-postkontakt har även flitigt 
förekommit mellan ansvariga inom olika föreningar.  Pålagorna verkar nu inte bli så stora 
som det i första läget gjordes gällande men trots detta kommer vi att känna av dessa 
utgifter bl.a. när det gäller registerhållning av fordon och dispenser av olika slag för 
enskilda medlemmar. Det vill också till att vi förvaltar våra tillstånd för skulle vi bli av 
med något så kommer det att kosta oss 100.000-tals kronor att få ett nytt. 

 

Spårspring 

Ett problem som vi har och som vi har försökt att åtgärda är det s.k. spårspringet. De som 
ej är utbildade i säkerhetstjänst har inte rätt att själva visats på våra bangårdar eller linjer 
och vi måste alla hjälpa till att se till detta. Vissa avspärrningar och skyltar har satts upp 
under året men vi måste alla hjälpas åt att vara god föredömen. En ny föreskrift har även 
kommit ut under året som behandlar detta ämne. 

Utbildning  

Under året har ett antal personer examinerats i olika säkerhetstjänster.  

 

Arbetet har även fortgått med diskussioner kring hur vi skall bli ännu bättre i vår 
kunskapskontroll. Försöket med att kunna utföra de årliga kunskapsproven på distans 
kommer att fortsätta och även följas upp med en årlig utbildningsdag för uppfräschning 
av olika kunskaper. 

  

Thomas Blidér 

Säkerhetschef 

Säkerhet 
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Banavdelningen handlägger underhållet av vår bana inklusive underhållet av signalanläggningar samt de 

fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckan 

Under 24 april – 2 maj, genomfördes den årliga banarbetsveckan vid AGJ. 
Banarbetsveckan blev i år senarelagd några veckor på grund den stränga vintern. I år 
hade vi å andra sidan ett underbart vårväder under flera av dagarna.Varje arbetsdag  åt vi 
tillsammans i föreningslokalen "Paradiset". 

 

 

Under veckan kom de flesta arbetena att bedrivas söder om Kvarnabo mellan km 54 och 
55, men även i infarten till Gräfsnäs. Vi hade redan förberett arbetena med prickning av 
slipers samt service på maskiner. Arbetena omfattade i huvudsak slipersbyten och 570  
slipers byttes. V har även bytt slipers i infarten till Gräfsnäs. Senare byttes ytterligare ett 
50-tal slipers i den sydligaste av Snasenkurvorna. 

Signaltavlor 

Många signaltavlor utefter järnvägen var under vintern inne för målning. Dessa kom 
sedan åter på plats innan trafikstarten. 

 

  

Slipersleveranser 

Järnvägen har vid två tillfällen under året inköpt slipers. Ca 600 stycken var gång. 

Dikesrensning 

Arne Lindberg har rensat i diket mellan södra överfarten i Anten och den bäckravin som 
finns på Brobackaspåret.  

Byte av vägövergångar  

Två vägöverfarter har helrenoverats i Gräfsnäs under året. Plantskolevägen, där även en 
skarv var skadad. Ny räls lades in och det grävdes ur för ny ballast samt nya slipers och 
vägplank.  

Bana 
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Övergången vid Gräfsnäskyrkan hade frusit upp under den stränga vintern p.g.a. 
tjälskjutande ballast. Övergången grävdes ur och försågs även denna med makadam, nya 
slipers och nya vägplank.  

Växel i Gräfsnäs 

Södra växeln i Gräfsnäs var i dåligt skick. Denna har fått 8 nya slipers, nya isolerskarvar 
samt diverse nya bult samt nytt tungplåtsstag. 

Försäljning av växlar till ÖSlJ 

6 växlar har sålts till ÖSlJ under året. Dessa skall användas till deras utbyggnad till 
Taxinge. 

Slyröjning vid km 55 

Slyröjning har skett vid km 55 så att man ser sjön igen på en sträcka av några hundra 
meter. Träden togs in till ångloksved. 

Destruktion 

Vi har samlat ihop de flesta av de sliprar som legat på olika håll längs AGJ bl.a. på 
Ödegärdet. I princip samtliga gamla slipers har samlats in och sänts till Sakab i Kumla för 
destruktion på ett miljöriktigt sätt. 

 

 

Bangården i Anten 

I Anten har vi rivit diverse spår och växlar på uppställningsbangården.  Detta för att 
bereda plats för den nya avloppsanläggningen för stationshuset och caféet.  Det är även 
en förberedelse för spår tre som tågspår.  

 

 
 

El- och Signalförråd 

Under året har vi utökat våra varma förrådslokaler genom att garaget på vårt uthus i 
Anten byggts om till ett el- och signalförråd. Vi har även arbetat med att utöka våra varma 
förrådslokaler. Detta för att skapa mer utrymme för känsligt materiel samt få plats med 
elförrådet i samma byggnad. Detta har utförts genom att det före detta trädgårdsförrådet, 
som låg vägg i vägg med signalverkstadens kallförråd, övertogs och mellanväggen revs. 
Det nya stora utrymmet som skapades fick nytt betonggolv samt blev isolerat. En isolerad 
port nytillverkades och den andra sattes igen.  

När målning invändigt var färdigt fortsatte arbetena med montage av hyllor samt 
sortering av materiel. Elmaterielen som har funnits i verkstaden flyttades därefter till det 
nya förrådet. 

Arbetet har letts av Andreas Johansson. 
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Signalsektionen 

Verksamheten har i huvudsak bestått av underhåll av befintliga anläggningar samt fel- 
avhjälpande arbeten. Det har flutit på med små fel som att en växelmotor behagade ge 
upp lagom till trafikstarten och andra småfel som dock avhjälptes snabbt. 

Ett större haveri inträffade under sommaren då en traktor som slog gräs vid Kvarnabo 
station olyckligtvis slet av en av linorna till norra semaforen. Detta medförde att 
semaforen blev obrukbar och att diverse ingående delar gick sönder. Felet avhjälptes dock 
snabbt och semaforen var brukbar till riddarhelgens tvåtågstrafik. 

 

Semaforen i Gräfsnäs demonterad 

Semaforen i Gräfsnäs har demonterats och transporterats ned till Anten där vingar, 
linhjul m.m. kommer att flyttas över till den semaformast som tidigare varit i Trollhättan 
för målning och blästring. 

Traktorgrävaren 

En hel del förebyggande underhåll har utförts under året. 

 

Jag vill på detta sätt tacka alla som har hjälp till inom Banavdelningen under 2010! 

 

 

 
 

Niklas Jörby 
Banchef 
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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. 

 

Årets trafiksäsong var något kortare än förra årets, 43 dagar mot 45. Säsongen inleddes 
den 18/5 med ett extratåg och avslutades på samma sätt den 30/9. 

 

Utöver normala trafikdagar kördes det fem gruppresedagar och fyra evenemangsdagar 
samt fem extratåg, huvudsakligen med YP. 

 

Förra årets onsdagstrafik visade sig lyckad så under 2010 utökades antalet med en till 
totalt tre. 

 

Biljettpriserna höjdes inför årets säsong, till exempel Anten - Gräfsnäs tur och retur för 
en vuxen 100 kr istället för 80. Detta visade sig inte ha påverkat antalet resande negativt i 
någon märkbar omfattning. En trevlig bieffekt är att biljettförsäljningen blivit enklare. 

 

På grund av att dåligt spår ett i Kvarnabo så har evenemangsdagarna fått köras med 
ånglok i stora tåget och Z4p eller Gullhönan i lilla, istället för att ha Tp i lilla tåget. 

 

Tågen har rullat omkring 420 mil, detta innebär att de kört lite drygt 190 turer Anten - 
Gräfsnäs tur och retur. Enligt biljettstatistik och redovisning har i år drygt 14 000 
resenärer färdats med oss, vilket skulle innebära omkring 28 000 enkelresor. 

 
Gruppresetrafiken minskades från sju till fem dagar i år och tidtabellen justerades för att 
bättre passa med kollektivtrafiken från Alingsås. Detta föll väl ut och intäkter och 
beläggning på tågen var markant bättre jämfört med 2009. 

 

Ordinarie trafik inleddes med en rälsbussens dag den sjätte juni. Tanken var att börja 
säsongen med ett evenemang, i detta fall Gullhönan användande i - nästan - ordinarie 
trafik. Dagen blev lyckad. God PR i form av tidningsartiklar åstadkoms också. 

 

Tekniskt sett har säsongen i stort fungerat bra. De problem som varit har varit Yo1p:s 
kompressorrem som krånglat - dock utan att det inte gått att slutföra trafiken - samt att 
kopplingen på Z4p brann upp för oss under Riddarhelgen. 

 

Säsongens sista trafikdag den 12/9 sammanföll med invigningen av kulturreservatet i 
Gräfsnäs slottspark och byggnadsminnesförklaringen av bland annat Kvarnabo. Med 
anledning av detta körde vi extratåg med Gullhönan och vagn 12 med landshövding Lars 
Bäckström och inbjudna hedersgäster från Gräfsnäs till Kvarnabo där invigningen av 
byggnadsminnesmärkningen skedde.  

 
Utbildningarna har varit ganska begränsade under året, men ett antal medlemmar har 
påbörjat utbildning som tågklarerare och tågbefälhavare. De blir färdigutbildade i början 
på nästa års trafiksäsong. 

Trafik 
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Personalsituationen i trafiken under året har tidvis varit lite problematisk men trafiken 
har kunnat upprätthållas utan inskränkningar. Caféet har fortsatt haft det besvärligt på 
personalsidan. 

 

Ekonomiskt blev årets trafiksäsong bättre än förra årets. En sammanfattning av det 
ekonomiska ser ut som följer. 

 
Gruppresorna 
Fem dagar istället för sju. Bättre anpassning till kollektivtrafiken. Snittintäkten per gruppresedag 
har ökat från knappt 7 000 kr till lite drygt 12 000 och resultatet har blivit omkring 30 % bättre. 
 
Normaltrafiken 
En onsdag har tillkommit jämfört med förra året, totalt 3. Märkbart bättre beläggningen på tågen. 
Snittintäkten per trafikdag har ökat från ca 21 000 kr till närmare 24 000. Totalt lite drygt 15 % 
mer intäkter jämfört med förra året. 
 
Extratågen 
Antalet extratåg under året var fem jämfört med åtta förra året, merparten med YP. Detta har 
medfört att intäkterna från årets extratåg har varit markant mindre jämfört med 2009. 
 
Caféet 
Tydligen var årets resande inte lika fikasugna som förra året, så intäkterna sjönk omkring 10 %. 
Det skall dock tilläggas att både järnvägs- och caféverksamhet är mycket väderberoende. Det får 
inte vara för kallt och blött och inte för varmt och soligt. 
 
Ombordförsäljningen 
Årets resultat blev ca 55 000 kr vilket är markant sämre än förra året, detta beroende på brist på 
personal som säljer ombord. 
 
 

 
Årets intäkter är glädjande nog de bästa sedan 1996. 
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Årets bastrafikintäkter överträffar förra årets fina resultat. 
 
  

 
Antalet trafikdagar och fördelningen av dem jämfört med tidigare år. 
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Fördelning av sålda biljetter. 

 

 Slutord 
 
Trafiken 2010 har gått bättre än väntat och vi har haft roligt.  
 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att hålla tågen rullande. 
 
Väl mött under trafiksäsongen 2011. 
 

 
 

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 2010. En ny asklåda har tillverkats till loket. 

Renoveringen av ångpannan till ROJ 3 har fortsatt under året.  Ytter- och 
innerfyrboxarna har tagits isär. De satt ihop med ca 100 stålnit samt 234 stagbultar i 
koppar. Dessa har skurits isär med skärbrännare resp. borrats och knackats ur. Ett 
tidsödande arbete.  Delarna har därefter inspekterats var för sig. Innerfyrboxen i koppar, 
bottenringen och eldstadsringen hade inga större skador men det var värre med 
ytterfyrboxen. Stora delar av plåten måste bytas. Ny tryckkärlsplåt av uddadimensionen 
13 mm är funnen och inköpt. Det är den dimension som fyrboxen är byggd av. 
Laserskurna mallar till nya fyrboxsidor finns för inpassning. När vi är nöjda med dessa så 
skärs sidorna i tryckkärlsstålet. Ytterfyrboxen har också varit i Uddevalla under året och 
fått inspektionsluckorna som vi tog upp svetsade på plats igen. Detta har gjorts av en 
licenssvetsare och arbetet är godkänt av Inspecta. 

 

Diesellok 
Tp 3500. Loket är 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. 

Z4p 405 råkade under försäsongen ut för växellådshaveri. Genom kontakter och lojala 
medlemmar kunde växellådan lyftas ur, skickas på reparation och återmonteras inom 3 
veckor. Loket kunde därefter åter driftsättas.  

 

Rälsbussar och motorvagnar 

 

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

 

Arbetet på släpet UBo3yp 2120 har fortsatt under året.  

 

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

VGJ X 1  101 ”Gullhönan” har använts i trafiken vid några speciella tillfällen under 
året.  

Maskin 
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Personvagnar  

 

AGJ Co 28 har erhållit såväl nytt ytter- som innetak under året. Även liften har setts 
över och fått ny batteriladdning och nya batterier. 

 
 

AGJ Co 34 har erhållit nya fönster under året. 

 

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

 

Godsvagnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGJ NN 1340 lämnade under nyårshelgen verkstaden och kom ut i kylan. Vagnen har 
märkts upp genom vår skyltmålare Mats Andersson.  

 

AGJ G 119 har målats om och taket tjärats. 

 

Ny pump i  Kvarnabo 

En ny kraftigare pump har erhållits som gåva och har monterats på en nykonstruerad 
ställning. Den nya pumpen har väsentligt kortat tiden för att ta vatten i Kvarnabo. 

 
Marcus Jacobsson 

Maskinchef 
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Sammanfattning  

 

Styrelsen har under året sett olika orosmoln blåsa in över vår järnvägsverksamhet. 
Samtidigt som vi kan konstatera att kontakterna och samarbetet museijärnvägarna 
emellan ökat under de senaste åren. Detta gör att museijärnvägarna i många frågor kan 
uppvisa en enad front och bl.a. komma med gemensamma välmotiverade yttranden kring 
förslag på olika centrala pålagor. Inte minst samarbetet inom MRO har fört detta framåt. 

 

Styrelsen tror att denna ökade vilja till samarbete mellan olika föreningar kommer att 
gagna vår verksamhet och att detta samarbete på sikt kan leda till mycket gott förutsatt 
att man tänker i nya banor och gemensamt kan hitta lösningar som gagnar flera. Alla 
strävar vi mot samma mål: Väl fungerande museibanor på olika håll i landet!  

 

Föreningens sätt att få in medel till vår verksamhet har breddats de senaste åren och i dag 
ser vi inte trafiken som vår 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 ger 
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. 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. Järnvägens 
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.  

 

Den avgående styrelsen ser 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 till alla aktiva samt alla medlemmar som på olika sätt stöttat vår verksamhet. 

 

STYRELSEN 

 

Lars Johansson    Per-Olof Söderpalm    Niklas Jörby      Thomas Blidér 

 

Marcus Jacobsson      Andreas Johansson      Olof Brandelid      Alexander Lagerberg 


