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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  

sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2012. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen 

under 2012, utan styrelsen och verksamhetsansvariga för järnvägsverksamheten 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 

Bengt Holmqvist Ledamot 

Marcus Jacobson Ledamot 

Alexander Lagerberg Ledamot 

Olof Brandelid Suppleant 

Andreas Johansson Suppleant 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året. 

Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har däremellan tagits både via 
telefon, sms och mail. 

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 

 

Mötesverksamheten 

Ett medlemsmöte har hållits under året. Ett 15-tal medlemmar var närvarande. 
Mötet behandlade mestadels 2012-års trafik och 2013-års trafikupplägg. 
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Medlemsregister 

Ansvarig: Lars Gustavsson 

Föreningen hade under 2012 749 fullbetalande medlemmar och 439 familje-
medlemmar samt 2 prenumeranter.  

Detta gör en minskning med 32 fullbetalande medlemmar, en minskning med 
2 st familjemedlemmar men en ökning med 1 prenumerant. 

Stadgeöversyn 

Ett antal förslag till stadgeändringar har presenterats för styrelsen av den av 
årsmötet tillsatta stadgegruppen. Förslagen har därefter behandlats i styrelsen 
som avser att presentera ett förslag till justeringar av nuvarande stadgar på 2013 
års stämma. 

Jernvägsnytt 

Redaktör: Patrik Engberg 

 

 

Föreningstidningen har under året utkommit med fyra nummer.  

Hemsidan 

Webansvarig: Patrik Engberg 

 

Föreningens och järnvägens hemsida på Internet (www.agj.net) är en del 
av vårt officiella ansikte utåt. Hemsidan uppdateras löpande allt eftersom 
material kommer in. Hemsidan är numera en viktig informationskälla för såväl 
våra medlemmar som våra besökare när det gäller aktuell information.  

Under året har hemsidan formats om och innehåller idag 4 nivåer med olika 
accessmöjligheter. En allmän nivå öppen för alla, en medlemsnivå öppen för 
alla medlemmar, en aktivnivå öppen för aktiva medlemmar och en 
styrelsenivå enbart åtkomlig för styrelsen. Avsikten med detta är att på sikt 
samla och lämna information på olika nivåer men även att samla kopior av 
dokument viktiga för föreningens och järnvägens verksamhet på ett ställe och 
ej som varit tidigare utspridda hos enskilda befattningshavare. 

Personal 

Ansvarig: P.O. Söderpalm  

 

Föreningen har under 2012 haft Bernt Lindsjö anställd som vaktmästare på 
50 % och Örjan Pettersson på 100 % under 2 år som Fas 3-anställd. 
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Försäkringar 

Via försäkringsagenten Marsh och försäkringsbolaget Folksam har föreningen 
tecknat försäkringar inom följande områden: 
Ansvarsförsäkring, Olycksfall Besökare/Medlemmar, Fastighetsförsäkringar, 
Tjänstereseförsäkring, Rättsskydd, Maskinförsäkring och Rättsskydd Miljöbrott. 

Stöd- och samarbetsorganisationer 

Föreningen var under 2012 medlem i Museibanornas Riksorganisation (MRO), 
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JhRf), Industrihistoria och arbetslivsmuseer i 
Väst (NAV), Arbetsam, Futurum samt Gräfsnäsgruppen.  

 

Vidare är föreningen medlem i Antens Väg & Vattenförening, Ödegärdets 
Vägförening, Kvarnabo Vägförening och Gräfsnäs Vägförening. 

 

Föreningen är andelsägare i Bjärke Energi och medlem i Fastighetsägarföreningen. 

 

AGJ på SVT  

I SVT Västnytt fredagen den 24 augusti intervjuades Museibanornas Riks-
organisations (MRO) ordförande Ragnar Hellborg om de kraftigt ökande 
kostnader som Transportsstyrelsen aviserar. I inslaget, som sändes direkt 
från AGJ, påpekades problemen. Då inslaget sändes förutsågs att dessa 
kommer att slå hårt mot ideella museijärnvägar. För Anten – Gräfsnäs 
Järnväg skulle förslaget innebära att en fjärdedel av föreningens intäkter 
årligen skulle gå till Transportstyrelsens kontrollavgift.  

 

Ekonomi 

Arbetet med att försöka ge föreningen en stabil ekonomisk grund att stå på 
har fortsatt under året. De senaste årens goda trafikresultat tillsammans med 
ett hårt arbete inom föreningen samt ett aktivt sökande för erhållande av 
stöd, rabatter och bidrag visar att vi är på rätt väg. Genom detta har vi även 
kunnat hantera flera större oförutsedda utgifter under året. 

 

Föreningens momsregistrering, som skedde för ett antal år sedan, har vållat 
mycket extraarbete för kassören men som bonus gett en del tillbaka till 
föreningens kassa.  

 

Genom att järnvägen under året, liksom 2011, inte tagit emot kreditkort utan att 
resenärerna i stället haft möjlighet att få sin resa fakturerad har bidragit till en 
kraftig ökning av antalet fakturor från föreningen. Drygt 150 fakturor har 
administrerats och skickats ut under året. Betalningsmoralen är god. 

  

Inom föreningen jobbas det löpande på att förbättra föreningens ekonomistyrning 
och hur avdelningsansvariga och styrelsen löpande skall kunna hålla sig upp-
daterade om kassaflödet inom föreningen/avdelningen/projekten.  

 

Det servicefack som föreningen haft hos Sparbanken i Alingsås sedan många år 
har sagts upp. 

 

Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under 
balans- och resultatredovisningen för år 2012.  
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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: Bengt Holmqvist 

Driftsångloksansvarig: Bengt Holmqvist 

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 

  

Inriktning och vissa övergripande verksamhetsfrågor. 

 

Allmänt 

Prioriteringen avseende järnvägsverksamheten har varit att fortsätta arbetet 
med att förbättra och underhålla vår anläggning. Vi konstaterar liksom 2011 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. Detta har under året bundit stora resurser 
och kommer att göra så under ett antal år framåt. 

 

Fastigheter 

Satsningen på fastighetssidan har fortsatt även detta år. Bland projekten kan 
nämnas den pågående utbyggnaden av museihallen, utbyggnad av förrådet vid 
personallokalen ”Paradiset, dränering kring oljeboden i Anten, iordningsställande 
av Gräfsnäs stationsområde samt demonteringen av en lagerbyggnad i Kvänum.  

En stationsträdgård har anlagts i Gräfsnäs och en större renovering av Kvarnabo 
stationshus har påbörjats. 

 

Ett markbyte i Gräfsnäs, för att utöka området kring vår nuvarande station, 
har genomförts under året. 
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Maskin 

Arbetet med renoveringen av VGJ 31 har påbörjats under året. De ansöknings- 
handlingar som skickats in för ekonomiskt stöd till projektet har glädjande nog 
beviljats. Under hösten har även en större genomgång av vårt driftsånglok VGJ 
24 påbörjats. Den tidigare påbörjade genomgången av vår trafikvagnspark har 
fortsatt under året. 

 

Bana 

Satsningen på banunderhållet har fortsatt under året. Denna satsning är 
prioriterad, och bedöms behöva pågå under att antal år framåt. Detta med 
anledning av EU:s varslade beslut om förbud mot kreosot som impregnerings-
medel. Årets slipersbyte omfattade nästan 600 slipers. 

På hela sträckan Anten - Gräfsnäs har vi bytt ut samtliga skadade rälsskruvar 
samt försett dessa med nya fjäderringar. Drygt 900 skruvar krävde åtgärd.  

Den plankorsningsutredning avseende sträckan Vasaallén – Sommarvägen 
(Plantskolevägens förlängning) i Gräfsnäs vilken initierades 2011 har 
slutförts. Denna har resulterat i att Trafikverket tagit ett antal plankorsnings-
beslut för sträckan. Vi väntar dock på Länsstyrelsens beslut om att få sätta 
upp stoppmärken i tre av korsningarna. 

  

Trafik 

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 vi har en hög svansföring och där många medlemmar 
lägger ned sin själ för att få allt att fungera. 

 

Vi vill redan här framföra ett tack till dessa medlemmar då deras insats är 
grunden och förutsättningen för verksamheten och järnvägens fortlevnad. Ett 
tillskott bland trafikpersonalen behövs under de kommande åren om vi skall 
kunna bedriva trafiken i den omfattning som vi har idag. Detta är även en 
förutsättning för att vi skall kunna bibehålla nuvarande inkomster och därmed 
fortsätta med våra investeringar i verksamheten.  

 

Café, museihall och försäljning 

Caféet har under året sköts av Lindelövs Slottsservering i Gräfsnäs. Dessa har 
även skött vår souvenirförsäljning i caféet. Försäljningen på tågen har vi skött 
själva och denna försäljning av souvenirer är betydande. I år har denna 
utökats med bokförsäljning. En satsning som visade sig lyckosam.    

 

YP 808 är såld tillbaka till WFJ 

Rälsbussen YP 808 har sålts tillbaka till WFJ. En del i köpeavtalet när vi köpte 
fordonet för några år sedan var att WFJ ville ha med en återköpsklausul som 
gav dem rätt att köpa tillbaka bussen inom 3 år om vissa förutsättningar var 
uppfyllda. Då WFJ nu uppfyllt återköpsvillkoren i avtalet inom föreskriven tid 
så uppfyllde vi vår del i avtalet. Rälsbussen hämtades under hösten av WFJ. 

 

Järnvägen och omvärlden 

Diskussionen kring Transportstyrelsens (TS) avgifter och föreskrifter har även i 
år dominerat samarbetet inom museibanevärlden. Transportstyrelsens utredning 
om avgiftsfinansiering av huvuddelen av sin verksamhet, som kom i slutet av 
juni 2010, fick Museibanornas Riksorganisation (MRO) att inom några dagar 
tillsätta en arbetsgrupp.  
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MRO är en intresseorganisation för museibanorna i Sverige. 

Utredningen gav ett mycket hotfullt intryck framförallt mot mindre verksamheter 
såsom museibanor.  

Gruppen har under de gångna två och ett halvt åren tagit ett antal initiativ, bl.a. 
ett antal diskussioner med Näringsdepartementet, ett stort antal kontakter med 
massmedia och med enskilda riksdagsledamöter med olika partifärg och under 
senaste hösten med Transportstyrelsens (TS) generaldirektör.  

 

Det hela har så här långt lett till att riksdagen har beslutat om undantag från 
registrering av museifordon. Ett annat initiativ från MRO:s sida främst förknippat 
med avgifter är att MRO deltar under Almedalsveckan i Visby. Deltagandet sker 
tillsammans med JHRF. Under senaste Almedalsvecka i början av juli 2012 
anordnade MRO-JHRF två seminarier.  

 

 
 

I augusti 2012 tog TS styrelse beslut om avgifter fr.o.m. 1 jan 2013. För musei-
trafik innebär detta beslut att vi tillfälligt under 2013 undantas från de flesta av 
avgifterna. De enda tre som återstår enligt TS blir fordonsregisteravgift, 
godkännande av utbildningsplan samt tillstånd för delsystem. Kostnaden för 
dessa tre för MRO-föreningarna tillsammans har vi beräknat till omkring 280 kkr 
per år. Detta skall jämföras med första avgiftsförslaget för föreningarna 
tillsammans på 5,2 Mkr/år!  

Allra senaste steget är att TS-gd Staffan Wiedlert i ett mail till MRO-ordförande 
Ragnar Hellborg i slutet av november meddelat att han arbetar på att slopa 
fordonsregisterkravet för museiorganisationer. I så fall åker återstående 
kostnader ner till strax över 100 kkr per år för MRO-föreningarna. Utspritt på 
ungefär 20 föreningar blir det ungefär 5 000 kr per förening.  

 

Transportstyrelsen  
Transportstyrelsen genomförde under 9 – 10 juli en systemrevision vid AGJ. Man 
gick igenom föreningens och järnvägens verksamhet och vår dokumentation av 
det vi sysslar med. Man var nöjd med det man såg och kontrollerade.  

 

Under hösten har föreningen ingett en ansökan om att förlänga vårt infrastruktur- 
tillstånd. Detta skall förlängas och omprövas vart 5:e år.  
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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:  

 

 

 
Den nyanlagda gräsmattan med vidhängande rabatt i Gräfsnäs en kylig novemberdag 2012. 

 

 

 
Den nyanlagda gräsmattan  i Gräfsnäs en kylig novemberdag 2012 sedd från Vasaallén.. 

 

Leaderpengar till stationsområdet i Gräfsnäs 

I samband med utvidgningen av Leaderprojektet i Gräfsnäs med en etapp II 
kom även AGJ att komma med på ett hörn. AGJ:s del kom att omfatta dels en 
värmeanläggning för stationshuset, dels iordningsställande av en stations-
trädgård samt viss miljöförhöjande åtgärder kring järnvägen. 
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Dräneringsarbeten vid oljeboden. 

Området kring oljeboden har alltid varit vattensjukt. Detta har åtgärdats genom 
att en markdränering lagts ned samtidigt som huset försetts med takavvattning 
som leds bort till vägdiket strax intill.  

 

 

 

Kvarnabo Station 

Kontakterna med Länsantikvarien har fortsatt under året. Medel har anslagits för 
skorstensrenoveringen, men föreningen har samtidigt beslutat att ta ett samlat 
grepp om hela renoveringsbehovet av huset och få all renovering genomförd av en 
entreprenör på en gång. En inventering har därför påbörjats. Den väntsalsdörr som 
tillverkats har målats. Denna väntar nu på att monteras på plats. 
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Ödegärdet 

Arbetsgruppen på Ödegärdet har under året sysslat med att plocka bort gammalt 
skräp, rensat sly och att täcka fordon med presenningar. Även arbetet med att 
förse vagnhallarna med fönster i plast har fortsatt. Även en mer omfattande 
växling har företagits på Ödegärdet. Ödegärdet börjar nu bitvis se riktigt prydligt 
ut. Under hösten rensades även ett antal öppna vagnar för att kunna förvara 
delarna från den nedtagna förrådsbyggnaden i Kvänum.  

 

 

 
 

Förlängning av el- och signalförrådsbyggnaden i Anten  

Det lilla garaget vid personallokalen ”Paradiset” var på väg att falla ihop. Under 
det senaste året har det planerats att byggnaden skulle ersättas med en 
utbyggnad av befintligt förråd. Under hösten påbörjades detta arbete med att 
grunden göts. Tanken med det utbyggda förrådet är att använda det som 
kallförråd för att bl.a. förvara virke m.m. för våra vagnar.  

 

Takbeklädnaden på hela byggnaden kommer även att bytas. 
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Demontering av förrådsbyggnad i Kvänum.  

Föreningen fick i början av året en förfrågan från Kvänums Kök i Kvänum om 
intresse fanns att ta över en lagerbyggnad som företaget avsåg att demontera 
för att bereda plats för en ny kontorsbyggnad.   

Föreningen var inledningsvis tveksam då första budet var att byggnaden skulle 
vara demonterad under första kvartalet 2012. Således inom någon månad och 
dessutom under vinterhalvåret. Detta kom senare att förändras till efter 
semestern. 

Förfrågan om engagemang i projektet gick till arbetsgruppen på Ödegärdet om 
de var intresserade att engagera sig i projektet. Förutsättningen var dock att 
byggnadens slutgiltiga placering och användning vid AGJ skulle bestämmas först 
då byggnaden var demonterad och kommit till AGJ. 

Under våren och sommaren har ett antal medlemmar engagerat sig i 
demonteringen av byggnaden i Kvänum. Ett antal helger och vardagar har åtgått 
till detta.  

I nuläget finns byggnaden nedplockad och förpackad i Kvänum i avvaktan på 
transport till AGJ.  

 

Takläggning på containern på verkstadsgården 

För något år sedan kunde föreningen överta en större isolerad container från ett 
företag i Västsverige. Containern transporterades till Anten och ställdes upp på 
innergården till verkstaden på den plats där det stora pelletsförrådet tidigare var 
placerat. Denna container har nu försetts med ett plåttak så att regnvatten inte 
skall samlas ovanpå containern och riskera att tränga in i denna.  

Ett avfuktningsaggregat har även inköpts för att placeras inne i containern.  
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Informationsansvarig samordnar frågor som rör information och PR. 

Trafikinformation 

Annonsering har under trafiksäsongen skett i broschyrer med spridningsområde 
främst i Västra Götaland. Vidare så har vi, 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 i år 
provat ljusreklam i köpcentrat 5:an i Göteborg under sommaren.  

Trafikbroschyr 

En tryckt trafikbroschyr på svenska och engelska har spridits på mässor och 
liknande arrangemang samt till turistbyråer i Västsverige. Broschyren är tidlös 
och kan därför användas även under 2013. Ett inläggsblad med trafiksäsong 
och avgångstider finns som en komplettering till broschyren. 

Riktade utskick har även företagits till bussbolag och pensionärsföreningar. 

Aktivbroschyr 

Arbetet med att ta fram en värvningsbroschyr för aktiva samt roll-ups att 
användas i samma syfte vid mässor m.m. håller på att tas fram. 

 

Resebokningen 

Grupper om minst 20 betalande resenärer har möjlighet att reservera plats på 
AGJs ordinarie tåg. Möjligheten innebär samtidigt ett åtagande från 
föreningens sida att någon måste finnas tillgänglig för att svara på frågor 
samt bekräfta gjord bokning. Bokning kan göras såväl telefonledes som via 
vår hemsida. I resebokningen ingår, som nämnts, även som en icke 
betydelselös del, att svara på frågor kring vårt trafikutbud. Tjänsten innebär 
bl.a. telefonpassning på vår bokningstelefon varje kväll under perioden mars-
augusti. 

Turmässan 

AGJ har i samarbete med NAG medverkat på Turmässan i Göteborg under 
våren 2012. 

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 fick sent under föregående säsong ett nytt utseende och kan nu sprida 
information på olika nivåer. 

 

Ylva Bokgren 
t.f. Informationsansvarig 
 
 

Trafikinformation och PR 
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Försäljningsavdelningen handlägger all försäljning, tar fram vykort, tröjor mm och ansvarar 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 utgör en 
betydelsefull del av våra inkomster. Även i år fick vi in ett bra överskott från denna 
verksamhet.   

Inköp 

Genom bra kontakter med en större souvenirgrossist i Västsverige har vi tipsats om 
lämpliga souvenirer till vår verksamhet.   

Ombordförsäljningen 

Bernt och Pierre har gjort en enorm insats under 2012 då de sålt ombord på tågen för 

närmare 110 000 kronor. Att jämföra med resultatet för 2011 som var omkring 60 000 

kronor. 

Café 

Caféverksamheten i Anten har under året skötts av Lindelövs Slottscafé. Dessa 
har förutom ordinarie serveringverksamhet sålt AGJs souvenirer. Omsättningen 
på souvenirförsäljningen i denna del har varit omkring 40.000 kr.  

Det har varit en stor avlastning på verksamheten under året genom att vi sluppit 
driva cafeét i egen regi.   

Museihallen 

Även detta år 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). Genom tillmötesgående från Mats Andersson 
har en LGB anläggning kunnat visas i utställningshallen. Även utställnings-
verksamheten har kunnat utvecklas med en del nya alster och lösningar. 

Den utökade verksamheten i utställningshallen har även krävt ökad 
bemanning i hallen.    

 

Ansvariga för hallen under året har varit Mikael och Mats Andersson. 
 

Ylva Bokgren 

Försäljningsansvarig 

 

 

 

 

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. 

 

Pelletspannan  

Pelletspannan i verkstaden värmer såväl våra verkstadsutrymmen som vår 
personalbostad ”Paradiset”. Brännaren på pelletspannan har vållat oss mycket 
problem under året och en hel del tid har fått avsättas för reparation av denna. 

På sikt är detta ohållbart och en investering bör göras i ytterligare en pelletspanna 
för att få erforderlig effekt och driftsäkerhet.  

 

Takavvattning 

Dagvattnet från taket på verkstaden har kopplats ihop i en samlingsbrunn vid 
gamla verkstadens gavel och därifrån pumpas vattnet till en brunn vid 
landsvägen.  

 

 
 

Gräsmattor och gångvägar 

Skötseln av dessa har hanterats av våra anställda men vi kan inte låta bli att 
nämna Mats Anderssons vård av rabatten vid entrén som under året 
genererat många positiva omdömen.  

 

Fastigheter 
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Skadegörelse 

Under våren utsattes vår anläggning i Anten för skadegörelse och en del 
fönster krossades på några byggnader. Även några fordon fick rutor krossade. 
Detta var första gången på många år som anläggningen utsattes för 
skadegörelse. Vi hoppas att detta var en engångshändelse.   

 

Förrådsberedaren i ”Paradiset” 

Förrådsberedaren i ”Paradiset” gick sönder strax efter att trafiksäsongen 
avslutats. Beredaren som är placerad i gamla pannrummet i huset är ingen 
liten pjäs. Efter undersökning av vad som skett så konstaterades att ingen 
annan lösning fanns än att byta ut denna. Detta skedde ganska omgående 
och var en tjänst som vi fick upphandla. Våra anställda hjälpte dock till att 
baxa in och ut den gamla respektive nya beredaren.  

 

 
 

Nya vyer i Anten. 

Tre av de träd som stått dels i anslutning till personallokalen ”Paradiset” samt 
i tomtgränsen vid Antens stationshus har fällts under året av olika skäl. Detta 
har gett oss flera nya vinklar att studera vår verksamhet från.  
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Toaletten i verkstaden 

Toaletten i gamla verkstaden har fått sin toalettstol utbytt under året och 
även tvättstället på toaletten har setts över.  

 

Cafeet  

I och med att cafeét under året skulle få en extern entreprenör var vi tvingade att 
åtgärda en del skavanker inne i huset innan denne tog över.  Samliga bänkskivor i 
cafédelen har bytts ut och tack vare en sponsor kunde detta ske utan kostnad för 
föreningen. Vidare har det kompletterats med ett antal nya eluttag och en spis har 
monterats in. En skarv i golvmattan i serveringslokalen har svetsats.    

 
Sågförrådet 
I förrådet har det i taket funnits ett antal spruckna ljusinsläpp i plast. Dessa 
har med tiden blivit allt mer trasiga. Under hösten har dessa bytts ut.   

 

Trädfällning vid oljeboden 

De björkar som stod mellan oljeboden och vedförrådet har fällts under året 
varefter stubbarna har tagits upp med hjälp av en grävmaskin. Marken har 
därefter återställts. 

 

 
 

Humlebo 
Som en del i översynen och renoveringen av våra byggnadsminnesförklarade 
hus har banvaktarstugan i Humlebo fått sin köksdörr utbytt. Detta arbete har 
utförts av vår hyresgäst och ett antal medhjälpare men dörren har bekostats 
av föreningen och Landsantikvarien.  

 

 
 
Olof Brandelid 
Fastighetschef 
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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. 

Intern Säkerhetsrevision 

Under året har vår säkerhetsrevisor gått igenom Säkerhetsavdelningen. Kontrollen var 
denna gång uppbyggd på ett litet annorlunda sätt. Bl.a. kontrollerades avdelningarnas 
efterlevnad av olika föreskrifter, både centrala och egna sådana. Dokumentationen av 
besiktningar och dokumentationen av personalens utbildning, läkarundersökningar och 
prov granskades också.  

Transportstyrelsen på säkerhetsrevision 

Transportstyrelsen genomförde under 9 – 10 juli en systemrevision vid AGJ. Man 
gick igenom föreningens och järnvägens verksamhet och vår dokumentation av 
det vi sysslar med. Man var nöjd med det man såg och kontrollerade.  

 

Förlängt infrastrukturtillstånd 

Vårt infrastrukturtillstånd löper i 5-årscykler och under 2013 är det dags att 
förnya detta tillstånd. Ansökan om ett nytt tillstånd har därför skickats in 
under hösten.  

 

Föreskriftssamlingen på hemsidan 

I och med att vi fick en hemsida med olika åtkomstaccess har vi fått 
möjlighet att på en del av denna samla våra föreskrifter och aktuell 
säkerhetsinformation.  

Alla som tjänstgör i säkerhetsbefattningar har där själva möjligheten att gå in 
och ladda ned aktuella föreskrifter och trafik-/säkerhetsinformation. Denna 
möjlighet har underlättat administrationen inom avdelningen väsentligt.  

Transportstyrelsen har under året gjort ändringar i sitt regelverk varför vi 
under året fått komplettera vår föreskriftssamling med ett antal nya 
föreskrifter samtidigt som andra har fått kompletterats. 

 

Under året har ett antal personer examinerats i olika säkerhetstjänster.  
  

Thomas Blidér 

Säkerhetschef 

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

fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckor 

Under året har vi haft två banarbetsveckor, en på våren och en på hösten. 
Höstarbetsveckan infördes då vi inte hinner med allt som måste göras på banan 
på våren.  

 

Våren 

Vårens arbete koncentrerades till byte av slipers på bangården i Kvarnabo 
samt till ströbyte på sträckan Gräfsnäs – Kvarnabo.  

Innan arbetena påbörjades hade dessa förberetts med prickning av slipers samt 
service på maskiner. Dessutom hade grus utanför slipersändarna på spår ett i 
Kvarnabo grävts bort längs hela den sträcka där bytet genomfördes på för att 
underlätta utbytet. 

Efter det att bytet skett och utbytta slipers tagits bort har gruset återfyllts. 

På hela sträckan Anten - Gräfsnäs har vi även bytt ut samtliga skadade 
rälsskruvar samt försett dessa med nya fjäderringar. Drygt 900 skruvar 
krävde åtgärd.  

Hösten 

Under en vecka i september samlades vi för att genomföra ett antal utbyten av 
överfarter vid järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs.  

  

 

 

Bana 



19 av 28 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg 2013 

 

 

Räler, slipers och plankor byttes i vägövergången vid Vasaallén. Dessutom har 
ytterligare 7 överfarter mellan Kvarnabo och Gräfsnäs har fått nya plankor. I vissa 
har även slipers bytts. 

 

Slipers och kreosot 

Hotet om kreosotförbud för slipers har dammats av igen. De alternativ som finns 
ger ungefär hälften så lång hållbarhet, varför det är av största vikt att vi byter så 
mycket slipers som möjligt de närmsta åren. 

Under hösten levererades 1.000 slipers avsedda för 2013 års slipersbyte. Vi har även 
beställt 770 spårslipers samt två växelsliperssatser för leverans i augusti 2013. 

Banarbetsfordon 

Den lilla stoppmaskinen havererade under tjänstgöring i Gräfsnäs under hösten. Ett 
av drivhjulen lossnade. Detta har medfört att maskinen fått tillbringa vintern i 
verkstaden. 

Vi har av Sveriges Järnvägsmuseum fått överta den normalspåriga spikmaskin som 
under en längre tid varit deponerad vid AGJ. Maskinen överläts utan kostnad med fri 
dispositionsrätt inom hela museibanevärlden. 

Traktorgrävaren 

En del underhåll har utförts under året. 

Destruktion av slipers 

Vi samlar numera ihop alla kasserade sliprar som legat i spår. Dessa sänds till 
SAKAB i Kumla på hösten för destruktion på ett miljöriktigt sätt. Årets transport 
var på drygt 60 ton.  

Semaforen i Kvarnabo 

Semaforen har demonterats och transporterats ned till Anten. Renovering av masten 
pågår.  

Försignalen i Anten renoverad. 

Försignalen till infarten i Anten plockades ned efter 2011 års trafiksäsongs 
slut. Efter blästring, målning och renovering återmonterades denna innan 
årets trafiksäsong på sin plats norr om Anten. Signalens fundament har även 
gjutits på. 

 

Besiktningar och planering 

Som vanligt har hela banan besiktigats fotledes, samtliga växlar, vägövergångar 
signalanläggningar, broar mm gåtts igenom och protokollförts. Årets och framtida 
underhållsarbeten har planerats och förberetts. 

 

Tack! 

Arbetena inom banavdelningen och signalsektionen har letts av Niklas Jörby 
respektive Andreas Johansson. Det är många som har hjälp till som vanligt, 
och vi vill tacka samtliga. Ingen nämnd och ingen glömd. 
 

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. 

 

2012 års trafiksäsong bestod av 43 trafikdagar. Säsongen började och slutade med 
extratåg med YP. 
 
Trafikdagsfördelningen var 38 ordinarie trafikdagar samt fem gruppresedagar. 
Antalet extratåg har varit åtta och fem av dessa har körts med rälsbuss. 
 
Evenemangsdagarna har körts med endast Anten bevakat, men med ångtågs-
avgångar 11, 13 och 15, samt en avgång med Gullhönan kl. 16.40. Bakgrunden har 
varit att hålla nere antalet tjänster som behövt besättas. 
  
Inga ändringar av biljettpriserna har skett under 2012. 
 
Biljettstatistiken visar att vi haft motsvarande omkring 28 000 enkelresor. 
 
Det har regnat mycket under säsongen och känslan har varit att det varit markant 
färre resande under 2012 jämfört med 2011, men resultatet visar att det endast varit 
en mindre minskning. 
  
Säsongen har löpt på utan större mankemang även om fordonsproblem uppstått 
emellanåt. 
 
Trevagnars rälsbusståg med YP 808, UBo3yp 2120 och YP 913 hann köras ett par 
trafikdagar innan YP 808 ställdes av i väntan på att lämna Anten. 
 
Gruppresorna 
Totalt sett är gruppresorna fortsatt ganska dåliga. Dagsintäkten steg dock med ca 10 
procent jämfört med 2011, men snittet per gruppresedag är bara ungefär hälften av 
en normal trafikdag. 
  
Normaltrafiken 
Vädret till trots blev det ganska bra. Aningen sämre än 2011 men inte alls i paritet 
med regnandet. Även under 2012 har det körts trafik tisdag till torsdag samt lördag 
till söndag. 
 
Extratågen 
Färre extratåg och mindre andel ångloksdragna sådana medförde ett sämre resultat 
jämfört med 2011. 
  

 

Trafik 
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Trafiken totalt 
Trots vädret och den konstiga känslan av markant färre antal resande blev resultatet 
för trafiken totalt sett endast en knapp procent sämre jämfört med 2011. En miljon 
kronor i trafikintäkter passerades även under 2012. 
 
Utbildningar 
Utbildningsinsatserna har resulterat i en tågbefälhavare samt ett antal medlemmar 
som håller på med tbfh-utbildning, rälsbussförare, ånglokseldare och ångloksförare. 
En förare till har blivit behörig att köra Gullhönan. 
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Personalsituation 
Personalsituationen har under året varit sådan att ett mindre antal aktiva fått 
tjänstgöra väldigt mycket, precis som 2011. Trafiken har fungerat trots detta, men 
det har varit ansträngande. 
 
Slutord 
Dåligt väder men bra trafiksäsong till trots. 
 

Alexander Lagerberg 
Trafikchef 
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Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet exklusive banavdelningens fordon. Avdelningen leds 

av Maskinchefen. 

Ånglok 

VGJ 24 har erhållit det vanliga underhållet inför trafikstarten samt därefter 
löpande underhåll och service under trafiksäsongen. Loket fungerade 
tillfredsställande i början av säsongen men kom under den senare delen av 
säsongen att kräva en hel del akutreparationer främst avseende fel på fallrost, 
asklåda och överhettare.  

 

 
 

Loket togs därför efter avslutad trafiksäsong in för ett mycket omfattande 
underhåll vilket bl.a. omfattat att pannan lyfts från ramen så att vi kan komma åt 
att montera en nytillverkad asklåda. Loket skall även erhålla nya överhettare. 

 

ROJ 3 Renoveringen av ångpannan har fortsatt under året. Arbetet har 
koncentrerats till åtgärdandet av ytterfyrboxen. Laserskurna provplåtar till nya 
fyrboxsidor har passats in. Därefter har nya plåtar Cad-ritats och laserskurits i 
tryckärlsstål i uddadimensionen 13 m.m. Sidorna har sedan fått rätt bockning 
upptill efter mallning i en 200 tons kantpress. Innerfyrboxen har kolsyreblästrats. 
Detta är en omständlig process men ger en slät yta utan minsta skada på 
materialet. Bottenringen m.m. är blästrade på traditionellt sätt. En plåt återstår 
ännu att passa in.  

 

Maskin 
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VGJ 31 Under hösten 2011 togs loket in i verkstaden, hjulen plockades av och 
boggien plockades isär.  

Vi har letat rätt på samtliga delar som funnits magasinerade på olika ställen 
sedan den tidigare renoveringen avbröts. Nu tror vi att vi har funnits samtliga 
vitala delar.  

 

En sprucken plåt ovanpå boggien har nytillverkats och nitats fast varefter hela 
boggien sänts iväg på blästring och målning.  

Beräkningsarbetena för en ny rundpanna i svetsat utförande har pågått under 
året och resulterat i att en ny rundpanna kunde beställas på julafton. Lokets 
fjädrar har varit på översyn. Slid- och kolvstång har skickats iväg för översyn.  

 

Lokets driv- och löphjul har skickats till Motala Verkstad för bl.a. svarvning, 
sprickindikering av stommar samt slipning av koppeltappar. Motala Verkstads 
arbete har gått mycket långsamt och vi har returnerat koppelaxlarna en gång då 
allt arbete inte var utfört på dessa. Vid årsskiftet var fortfarande drivaxeln hos 
Motala Verkstad, tio månader efter att den hade skickats.   
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Diesellok 

Tp 3500. Loket som nästan är färdigrenoverat, förutom en del instrumentering 
och lister i hytten, har även detta år fått stå tillbaka för arbetet på rälsbussläpet 
och andra fordon. 

 

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

 

Z4p 405 har fungerat som växellok m.m. under året.  
 

 
 

Rälsbussar och motorvagnar 

YBo5p 913 och YBo5p 808 har under trafiksäsongen använts i trafiken.  

 

Wadstena - Fågelstad Järnväg mf (WFJ) initierade 2011 sin möjlighet till 
återköp av YBo5p 808. Förutsättningarna för återköpet uppfylldes hösten 
2012. Vagnen lämnade på senhösten AGJ. 

 

Diskussioner pågår kring YBo5p 886 som inköptes 2010 där säljaren ej 
uppfyllt avtalet och levererat det som avtalet föreskrev. Även här pågår 
diskussioner. 
 

Arbetet på släpet UBo3yp 2120 avslutades under året och gick i trafik under  
hela trafiksäsongen. 

 

Yo1:an erhöll 2011 en ny kompressor men har ej använts i trafiken 2012. 
Vissa justeringar behövs dock på den nya kompressorn innan fordonet kan bli 
driftsäker och användas i trafiken.  

 

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

 

Personvagnar  

AGJ Co 24 togs under hösten 2011, efter trafiken, in i verkstaden. En 
omfattande revision påbörjades innefattande bl.a. nytt innertak, nytt golv, 
målning av interiören samt översyn av yttertaket innebärande nya 
vattenavrinningslister samt tjärning av taket. En bromsöversyn har även 
genomförts. Vagnen var klar till 2012-års trafiksäsong. 
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Viss kompletterande översyn och komplettering av vissa detaljer skedde dock 
efter 2012-års trafik. Vagnen håller även på att förses med spännkoppel.   

En ruta i vagnen fick bytas under säsongen efter det att en passagerare råkat 
krossa denna under en trafikdag.  

 

 

 

 

 AGJ Co 22 togs under hösten in i verkstaden för en omfattande revision efter att 
ha tillbringat ett antal år i förråd på Ödegärdet. 

Den mest omfattande skadan på vagnen är de uppruttna plattformsändarna. Det 
visade sig emellertid att dessa kunde plockas loss för renovering. Detta skedde 
under november månad och plattformstaken är nu under renovering/nytillverkning.  

I samband med detta har vi även plockat loss plattformsräcken och grindar samt 
virket på plattformarna. Det kunde då konstateras att knutplåtarna i vagnens norra 
ände var så anfrätta att nya måste tillverkas och nitas fast.   

Vagnen kommer även att få en omfattande invändig renovering och få samma 
invändiga färgsättning som AGJ Co 24.  

 

AGJ C 10 blev strax innan trafikstarte utsatt för skadegörelse där en ruta på ena 
gaveldörren krossades och inne i vagnen hade man blodat ned och bl.a. rivit ned 
gardiner. Dessa skador hann åtgärdas så att vagnen kunde ingå i trafiktåget. 

Godsvagnar 

Vår breddade överföringsvagn, som bl.a. används för att bära det inhyrda 
klippaggregatet har fått sina boggier utbytta. De tidigare glidlagrade boggierna har 
ersatts med rullagrade dito från en annan överföringsvagn. Denna skall senare 
plockas på en del reservdelar (bl.a. bromsutrustning) innan den skrotas. 

 

Bengt Holmqvist 

Maskinchef 
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Sammanfattning  

 

Styrelsen såg under 2011 ett orosmoln blåsa in över vår järnvägsverksamhet. En 
del av dessa har under 2012 skingrats genom intensivt lobbyarbete via vår 
samarbetsorganisation Museibanornas Riksorganisation (MRO).  

Det är dock viktigt att påpeka att förutsättningen för att föreningen och 
museijärnvägen skall fortleva i framtiden inte enbart är ett positivt lobbyarbete 
på central nivå utan än viktigare är att medlemmar engagerar sig i 
verksamheten och i trafikarbetet på det lokala planet.  

 

Vi måste således bli fler som kan tänka sig hjälpa till praktiskt inom 
föreningen och järnvägen.  
 

Styrelsen bedömer att såväl föreningen AGJ som järnvägen AGJ idag fungerar 
väl. Vi har kommit dit som vi bara kunde drömma om för ett antal år sedan. 
Vi känner att vi har stöd av våra politiker såväl på lokal som på regional nivå. 
Resandetillströmningen är god. Nu har vi på det lokala planet framtiden i våra 
egna händer! Järnvägens fortlevnad vilar således på Er medlemmar och Ert 
engagemang i verksamheten. 

 

Den avgående styrelsen ser dock med tillförsikt framtiden an, men vi måste 
hela tiden påminna varandra om att förutsättningen för verksamhetens 
bedrivande är den ideella grunden. Vi kan inte förlita oss på att Fas 3-
anställda eller att andra arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder skall utgöra en 
bas i verksamheten, utan enbart förbi ett mindre om så tillfälligt komplement.  

 

2012 liksom föregående år har vi känt ett stort stöd från våra medlemmar, 
bidragsgivare, Västra Götalandsregionen, Alingsås kommun, Sparbanks-
stiftelsen samt Sparbanken Alingsås som genom olika insatser möjliggjort de 
satsningar som gjorts under året. 

 

Låt oss redan nu hoppas på att vi under 2013 får behålla den trivsel som finns 
i Anten och att vi gemensamt strävar efter ett klimat där alla trivs och 
behandlar varandra med respekt och vänlighet. Oavsett om vi har åsikter om 
hur olika arbeten skall bedrivas, vad som skall göras och i vilken ordning, så 
måste respekt, vänlighet, engagemang och kamratskap genomsyra allt och 
alla. Det kan vi ta med oss in i 2013. 

Ett tack till alla aktiva samt alla medlemmar och alla andra som på 
olika sätt stöttat vår verksamhet och bidragit till att vi kan jobba 
framåt med vår verksamhet. 

 
STYRELSEN 

 

Lars Johansson    Per-Olof Söderpalm    Niklas Jörby     Bengt Holmqvist 

 

Marcus Jacobsson      Andreas Johansson      Olof Brandelid      Alexander Lagerberg 


