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Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta sätt framlägga 
en kortfattad verksamhetsberättelse för år 2003. 

 
Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt 
inom föreningen under 2003, utan styrelsen har valt att peka på vissa huvudområden 

och mer omfattande frågor som hanterats under året. 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Per-Olof Söderpalm ordförande 
Jan Olsson vice ordförande 
Claes Janson sekreterare t.o.m. 2003-09-30 
Gunnar Larsson ledamot 
Per-Åke Lampemo ledamot 
Örjan Edenroth ledamot  
 
Ralph Simonsson sekreterare fr.o.m. 2003-10-01  
Gustav Sandin suppleant 
 
Ylva Bokgren kassör utom styrelsen. 
 
Styrelsen har haft 17 protokollförda sammanträden under året. 
 
 
Övriga befattningshavare 
 
Befattningshavare 1/1 – 30/11 har varit: 
 
Trafikchef: Patrik Engberg 
Banchef: Olof Brandelid 
Maskinchef: Marcus Jacobsson 
Fastighetschef: Lars Johansson 
Försäljning:                   Ray Johansson/Jan Orrefeldt 
Medlemsansvarig: Lars Gustafsson 
Lönebidragsansvarig: Ulrika Johansson 
Förlag:                               Per-Axel Bergqvist 
 
Befattningshavare 1/12 – 31/12 har varit: 
 
Säkerhetschef: Thomas Blider 
Trafikchef: Patrik Engberg 
Banchef: Olof Brandelid 
Maskinchef: Marcus Jacobsson 
Fastighetschef: Lars Johansson 
Försäljningschef: Jan Orrefeldt 
Informationsansvarig: Per-Åke Lampemo 
Medlemsansvarig: Lars Gustafsson 
Lönebidragsansvarig: Ulrika Johansson 
 
 
Föreningens administration 
 
Arbetet med att systematisera föreningens handlingar har fortsatt under året. 
Genom inrättandet av en föreningsexpedition har vi kunnat samla ihop en hel del 
till en plats. I samband med genomgång av gamla handlingar har vi även kunnat 
konstatera att en del medlemmar har föremål och dokument tillhörande AGJ i sitt 
förvar. Arbetet med att försöka att återställa dessa till en av föreningen tillgänglig 
plats har påbörjats. Arbetet är dock i nuläget ej prioriterat då andra administrativa 
uppgifter har fått gå före.  
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Föreningens ekonomi 
 
Arbetet med att få föreningens ekonomi i harmoni har fortsatt och tack vare 
externt stöd och medlemmarnas engagemang har vi kunnat se att föreningens 
ekonomi förbättrats och stabiliserats under året.    
 
Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation tillsammans med 
nuvarande kassörens kommentarer finns att läsa under balans- och resultat-
redovisningen för år 2003.  
 
 
Extra föreningsstämma 25 oktober 
 
Lördagen den 25 oktober genomfördes en extra föreningsstämma i Anten. 
De närvarande medlemmarna godkände för andra gången de föreslagna 
förändringarna av § 5, § 9 och § 16. Vidare togs ett förstagångsbeslut rörande en 
förändring av § 12 i stadgarna.  
 
Verkstaden 
 
Under året har arbetet med att uppföra vår nya verkstad i Anten fortsatt. 
Merparten av arbetet har utförts av en entreprenör, men många medlemmar har 
bidragit med betydande arbetsinsatser. Under sommaren och hösten har arbetet 
fortsatt med att installera maskiner och försöka få ordning på alla verktyg m.m. 
som magasinerats på olika platser i samband med byggnadsarbetena. 
 
Arbetet har kunnat genomföras genom stöd från bl.a. Sparbanksstiftelsen, Alingsås 
Kommun och Västra Götalandsregionen. 
 
Föreningens utbyggnad av verkstaden invigdes den 1 juli. Invigningsceremonin 
leddes av Sparbanken Alingsås VD Ragnar Udin i närvaro av ett 70-tal intresserade 
åskådare därav såväl massmedia som ett flertal av föreningens tidigare veteraner 
från föreningens första år. 
 
Sparbankens VD Ragnar Udin sa i sitt tal att han lyckönskade föreningen och tillade 
att föreningens arbete inom "upplevelseindustrin", d.v.s. turismen, bidrog till 
traktens utveckling vilket ligger i linje med Sparbankens intentioner. 
 
 
Jernvägsnytt 
 
Under året har tidningen Jernvägsnytt skötts av Patrik Engberg. Fyra nummer har 
utkommit under året och utgivandet har skett i enlighet med utgivningsplanen. 
 
 
Föreningens hemsida 
 
Under året har föreningens hemsida skötts av Patrik Engberg. Under hösten har vi 
flyttat hemsidan från Hogia till ett nytt web-hotell eftersom Hogia slutat med 
subventioner till bl.a. föreningar. Genom detta sparade föreningen ca 3.000 kr/år. 
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Omorganisation 
 
I och med att arbetet med att reda ut föreningens administration och ekonomi 
under sommaren kom in i en lugnare fas fanns en möjlighet att lägga kraften på 
att försöka stärka föreningen för framtiden. Detta inte minst beroende på de 
externa krav som riktas från samhället mot den som bedriver ”kommersiell 
trafikverksamhet”. Under sommaren genomförde Järnvägsinspektionen ett besök 
vid AGJ och under detta framkom behovet att se över såväl AGJs organisation som 
”styrande dokument” d.v.s. vem som ansvarar för vad och vilka mandat den som 
tar på sig ett ansvar inom föreningen har. 
 
Från och med den 1 december 2003 har AGJ igenomfört vissa organisations- 
justeringar. Ett för AGJ nytt grepp är att dela på trafik- och trafiksäkerhetsansvaret  
i och med inrättandet av en s.k. Säkerhetsavdelning.  
 
Orsaken är bl.a. att avlasta ansvariga inom maskin-, ban- och trafikavdelningarna 
men även att samla såväl krav som befogenheter på en plats. Vidare läggs 
ansvaret för såväl all personalutbildning som uppföljning samt tillsättandet av 
besiktningspersonal, instruktörer, instruktionsförare och lärare hos Säkerhets-
avdelningen.  
 
I den nya organisationen delas verksamheten upp i två delar, ”förenings-
verksamheten” respektive ”järnvägsverksamheten”. Detta är en uppdelning 
som flera andra museiföreningar redan har.  
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Organisationsdokument 
 
Styrelsen tog under hösten beslut om strukturen på vår organisation och har även 
genom ett separat dokument delegerat vissa arbetsuppgifter och därmed även 
ansvaret till vissa befattningshavare. Eftersom vi ”nollat” hela vårt föreskrifts-
system har det under hösten/vintern arbetats med att ta fram en hel del nya 
dokument som vi nu samlat under begreppet ”AGJ Föreskrifter” (AGJF). 
 
Samlingsnamnet för våra styrande dokument har även ändrats från ”Intern-
kontroll” till ”System för verksamhetsstyrning”. Ledstjärnan i samband med 
framarbetandet och översynen av våra föreskrifter är bl.a. att vi skall tillskapa 
föreskrifter som vi kan leva upp till och även möjliggöra för medlemmar att lätt 
överblicka vilka krav, befogenheter och ansvar olika tjänster och arbetsuppgifter 
ger och kräver.  
 
Kvarnabohallen 
 
Arbetet med att avyttra den s.k. Kvarnabohallen har pågått under året och efter en 
del juridiska turer har vi vid årsskiftet kommit fram till den punkt då ett förslag till 
avtal har kunnat lämnas över till köparna. Förhandlingarna har förts i en positiv 
anda trots att det dragit ut på tiden. Förhoppningsvis skall ett avtal vara påskrivet 
och hallen kunna avyttras under våren 2004. 
  
Externt stöd 
 
Föreningen har genom olika kontakter under året lyckats att utverka externt stöd 
för vår verksamhet från flera myndigheter och organisationer.  
 
Sparbanksstiftelsen har satsat 500.000 kr i verkstadsbygget under året, Västra 
Götalandsregionen 200.000 kr och i december månad beslutade Alingsås Kommun 
att satsa 200.000 kr uppdelat på 100.000 kr årligen under 2004/2005. 
 
Ytterligare kontakter pågår som förhoppningsvis skall kunna leda till att vi kan 
förverkliga ytterligare investeringsprojekt 2004/2005/2006. 
 
Styrelsen finner det mycket glädjande att man tror på föreningens verksamhet och 
att själva museijärnvägen med dess miljöer, lok och vagnar är något att bevara för 
framtiden. 
 
Lönebidragsanställda 
 
Föreningen har under många år haft två lönebidragsanställda men dessa börjar nu 
båda närma sig pension. Kontakter har tagits med Arbetsförmedlingen i Alingsås 
för att efterhöra möjligheten till att ha bidragsanställd personal även i framtiden. Vi 
kan  konstatera att möjligheterna finns men i andra former, men det största 
problemet är att hitta lämpliga arbetssökande personer.  
 
Försäkringar 
 
Föreningen ser löpande över sitt försäkringsskydd. Fastighetsförsäkringarna har 
numera flyttats över från If till Länsförsäkringar. I övrigt så har det varit ganska 
rörigt på försäkringsmarknaden efter osämja mellan försäkringsagenten Marsh och 
MRO/JhRf. AGJs försäkringar har varit kopplade via ett avtal mellan försäkrings-
agenten Marsh och MRO/JhRf. Detta avtal är numera uppsagt. 
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Trafikavdelningen  
 

 
Sommarsäsongen 2003, föreningens 33:e trafiksäsong, är nu över. Det har varit 
en bra säsong. Trafikintäkterna har i stort sett följt budget. Vi har totalt dragit in 
nästan en miljon kronor i trafik- och caféintäkter under sommaren. Ett mycket bra 
resultat som alla som har varit delaktiga skall vara mycket stolta över.  
 
Årets trafiksäsong 
 
Årets trafiksäsong har omfattat 43 trafikdagar fördelat på 8 skolresedagar, 19 tis-/ 
torsdagar och lördagar samt 16 söndagar. Utöver detta har vi kört extratåg vid 17 
olika tillfällen. Föreningen har samarbetat med Alingsås Turistbyrå som har skött 
gruppresebokningen. Under skolresetrafiken har vi haft ca 2700 passagerare, en 
minskning med drygt 40%. Detta orsakades av vårens konflikt på arbets-
marknaden för personal inom förskole- och skolverksamheten vilket ledde till 
många avbokningar pga. strejk. Resandet skall jämföras med ca 4000 besökare på 
12 trafikdagar år 2000, ca 3700 besökare på 10 dagar år 2001 och ca 4700 
besökare på 8 dagar år 2002.  
Precis som tidigare år har vi haft tre tågsätt igång, det ”stora tåget”, ”lilla tåget” 
och rälsbusståget. I det lilla tåget, det kallas så för att det bara går två turer till 
Gräfsnäs under söndagar med tretågstrafik, har vi använt Tp-lok som dragkraft. 
Det stora tåget har haft 24:an som dragkraft och blandad trä- och plåtvagnar. Vi 
har haft de två roslagsbanevagnarna som insats-förstärkning i ordinarie trafik. De 
har dock inte behövts vilket har inneburit att de har stått stilla bortsett från 
skolresetrafiken. De båda vagnarna är bra att ha under skolresetrafiken men är 
inte så roliga då de har inbyggda plattformar. 
Biljetterna för vår verksamhet har även i år gjort på ett förtjänstfullt sätt av vår 
medlem Kent Johansson via tryckeriet NP-tryck. 
 
Personalsituationen 
 
Personalsituationen har varit något bättre än föregående säsong. Det har till-
kommit några nya aktiva som är hjärtligt välkomna till föreningen. Ett fåtal 
indragningar har vi haft då rälsbussarna inte alltid ville lyda sin förare och ett fall 
pga. akut sjukdom. Årets personalbokning har delats mellan fyra personer: Mikael 
Pettersson, Gunnar Larsson, Olof Brandelid och Gustav Sandin.  
Ett stort tack till dem. 
 
Tågmöten i Kvarnabo 
 
Årets tågmöten har alltid legat i Kvarnabo. Detta har gett en trevlig trafik med 
tågmöten mellan ångtåg och rälsbuss respektive ångtåg och ångtåg. Det har 
inneburit att vi inte har haft en fullt så stressig tidtabell med spetsmöten i bl.a. 
Anten, något som vårt gamla ställverk inte riktigt klarar av. Dock är personal-
utrymmet i Kvarnabo något spartanskt, milt utryckt. Detta beroende på att vi inte 
har haft tillgång till mer än expeditionen och väntsalen då resten av huset har varit 
uthyrt. Detta har inneburit att tjänstgörande personal inte har haft tillgång till 
rinnande vatten eller riktig toalett.  
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Järnvägsentusiaster på besök 
 
Under året gästades vi av 130-tal tyska järnvägsentusiaster. Detta var en deletapp 
i den järnvägsresa som IGE Bahntouristik hade anordnat under 10 dagar i Sverige. 
Besöket var det sista innan alla deltagare skulle åka tillbaka till Tyskland på 
kvällen. Deltagarna anlände vid cirka 15.30-tiden till ett varmt (+32 °) Anten där 
åskan aviserade sin ankomst. Efter att deltagarna hade druckit en kopp kaffe och 
titta bl.a. på det tyskbyggda Tp-loket samt att TV-programmet EisenbahnRomantik 
filmat och intervjuat några medlemmar så åkte dom med tåget till Gräfsnäs.  
 
Riddarspelen i Gräfsnäs 
 
AGJ har haft ett samarbete med Riddarföreningen vilket har utmynnat i sam-
annonsering samt att tiderna för riddarspelet lades så att det passar till våra tåg. 
Riddarspelen hölls traditionsenligt första helgen i juli och passade så att besökarna 
kunde åka med vår avgång klockan 13 från Anten och hem igen klockan 16.15. På 
ettåget följde det även med några av riddarna som gick runt i tåget och gjorde 
reklam för spelen. Det var mycket uppskattat och söndagen blev säsongens bästa 
dag med över 42 000 kr i intäkter. Totalt drog vi in cirka 70 000 kr på de två 
dagarna. 
 
Museibanans Dag 
 
För andra året så genomförde vi Museibanans Dag under sista helgen i juli.  
På lördagen firade vi att våra Tp-lok fyllde 50 år genom att bara ha Tp-lok i gång, 
dessutom hade vi båda igång. Vi körde med flera extratåg med Tp i spetsen. VGJ 
24 var denna dag endast reservlok. Det kom många järnvägsentusiaster från hela 
landet för att delta i arrangemanget. Även under söndagen körde vi med extratåg 
med Tp-lok. Första tåget gick redan klockan 10.00 med Tp och blandat gods- och 
personvagnar och gick endast till Kvarnabo och tillbaka. Därefter tog det en tur 
mitt på dagen upp till Gräfsnäs.  
 
Allsångskvällar 
 
Under sommaren genomfördes allsångskvällar i Gräfsnäs slottspark. Vi gjorde ett 
samarrangemang och körde ett extratåg på torsdagskvällarna till och från 
föreställningen och sålde en kombinerad tåg- och entrébiljett. Vi hade hoppats på 
ett bra resultat men detta infriades tyvärr inte. Efter några veckor fick vi ersätta 
ångtåget med rälsbuss pga. dåligt resande. Även vår extratrafik till Gräfsnäs-
stämman fick ett dåligt resande. Det var synd att det blev så men vi har i alla fall 
provat. 
 
Järnvägsinspektionen på besök 
 
I början på juli, den 10:e, kom Järnvägsinpektören Bertil Dahlgren på besök hos 
oss. Järnvägsinspektionen genomför revision eller inspektion och den här gången 
var det den mindre formen, inspektion, som genomfördes. Bertil Dahlgren var i 
stort sett nöjd med sitt besök. Bertil Dahlgren tittade även på våra besiktnings-
protokoll över såväl fordon, bana samt signalanläggningar och framförde förslag på 
smärre förbättringar. Föreningen fick dock ett påpekande om att besiktnings-
protokoll för broarna inte kunde visas upp vid inspektionen, detta har åtgärdats. 
Slutligen vill föreningen framföra ett tack till all personal för deras insats 
under den gångna trafiksäsongen – ingen nämnd, ingen glömd. 
 
Patrik Engberg 
Trafikchef 
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Maskinavdelningen 

 
AGJ maskinavdelning har haft ett tufft år 2003, då den stora om- och tillbyggnaden 
av verkstaden inneburit att oredan har varit total. Mycket tid har gått åt till att 
söka efter saker och ting som har varit nedstuvat i olika lastpallar under byggets 
gång, men under senare delen av året har ändå en viss förbättring kunnat skönjas. 
Med tiden kommer vi förhoppningsvis att stå betydligt bättre rustade att underhålla 
våra fordon, åtminstone vad lokaliteterna beträffar. Under 2003 har 
ansvarsfördelningen inom Maskinavdelningen sett ut på följande sätt: 
 
Maskinchef (Cma)  Marcus Jacobson 
Ställföreträdande Cma   Vakant 
Ansvarig för verkstadsdrift Kenneth Pettersson 
”             ”   ånglok  Marcus Jacobson 
”             ”   diesellok och rälsbussar Karl-Inge Larsson 
”             ”   personvagnar Björn Thyrelius t.o.m. 030906, därefter vakant 
”             ”   godsvagnar  Per-Åke Lampemo 
”             ”   stalldrift  Vakant 
”             ”   förråd  Marcus Jacobson 
 
Verkstad 
 
En ny och avskiljd maskinverkstad tillskapades i samband med verkstadsbygget. 
Under året har så både nya och gamla verkstadsmaskiner kunnat installeras där. 
Även ett nytt förråd för mindre maskiner och verktyg har tillkommit, även om 
mycket arbete återstår med sortering och inflyttning. 
 
Ånglok 
 
Arbetena med BLJ 6 har stretat på i långsam takt under året. Monteringen av de 
nya stortuberna avslutades under våren och efter provtryckning (som utföll till 
belåtenhet) kunde överhettarelementen monteras, även dessa provtryckta och 
reparerade efter behov. Efter byte av två stagbultar på vänstra sidan av fyrboxen 
kunde pannan isoleras och klädselplåten monteras. Alla pinnbultar till injektorer 
och vattenståndsglas har bytts ut. I övrigt diverse rutinjobb såsom nytt eldstads-
valv, omgjuten smältplugg, nytt golv i hytten mm. Vattentankarna har blästrats 
och målats med tvåkomponentfärg invändigt, varefter de kunde återmonteras på 
loket. Målet är att kunna provköra loket under våren 2004. 
 
VGJ 24 har således varit det enda fungerande ångloket under 2003, men en 
lagerrevision står snart för dörren. Ett arbete som förhoppningsvis kan påbörjas 
under 2004. 
 
Något arbete på övriga ånglok har inte bedrivits under 2003. 
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Motorfordon 
 
Under året så har följande fordon använts: Tp 3500 och 3503, HBA 2, Z4p 405 
samt rälsbussen YBo5 103. Samtliga fordon har skött sig utan några större 
komplikationer, förutom Z4p 405 som råkade ut för kopplingshaveri föregående år. 
Därigenom kom lokomotorn att under våren bli det första fordon som reparerades 
över gravspåret i den nya verkstaden. Haveriet var lyckligtvis inte av allvarligare 
karaktär. Under hösten har S-O Thyrelius efter många års bortavaro börjat pussla 
ihop vitala delar till VGJ X1 ”Gullhönan”. Måhända får vi se motorvagnen i drift 
framöver? 
 
Vid årsskiftet inkom en skrivelse SmAB i likvidation avseende ett utnyttjande av sin 
option om återköp av Tp 3503. Kontakter har tagits med bolagets advokat och i 
diskussioner har inletts i frågan.  
 
Kontakter har även tagits avseende anskaffandet/hyrandet av ännu en rälsbuss av 
typ YP. Det har visat sig att dessa fordon är ett utmärkt komplement till ångloks-
trafiken och vi kan genom att utnyttja dessa på bästa sätt skapa ett trafikutbud 
som är attraktivt både för våra besökare och tjänstgörande personal. 
 
I dagsläget pågår förhandlingar med WFJ avseende lån/hyra av deras YP-buss om 
en tidsperiod om i första hand 2 år. Förhandlingarna är ej avslutade.  
 
En revision av AGJs rälsbussläp f.d. SJ UBFo10p 2120 har påbörjats men har under 
året stått still p.g.a. arbetet med den nya verkstaden men kommer förhoppningsvis 
att kunna fortsätta under hösten 2004 med svetsningsarbeten på korgen.    
 
Vagnar 
 
I och med färdigställandet av den nya lokverkstaden så har den gamla verkstaden 
som planerat övergått till att bli vagnverkstad. I likhet med den nya delen så krävs 
även här omfattande omstrukturering innan lokalen kan utnyttjas fullt ut.  
 
Under hösten kunde i varje fall f.d. RB 922 tas in för uppsnyggning. Vagnen 
målades om utvändigt i SJ-röd kulör som AGJ Co 36 men kunde sedan tyvärr av 
olika anledningar inte färdigställas helt just då. I grova drag återstår utvändig 
målning av tak samt en fjäderrevision. Det sistnämnda har skett med den lilla 
vagnen C nr 10. 
 
Vid årsskiftet påbörjades en takomläggning av AGJ CF 16 och vi kommer här att 
prova en ny takbeläggning av samma typ som användes av SKlJ och ULJ. 
 
På godsvagnssidan har ett antal förrådsfinkor fått en enklare översyn med ny 
takpapp och en öppen vagn, f.d. NKlJ Or 1631, har genomgått omplankning och 
koppelbyte samt ommålning. 
 
 
Marcus Jacobson 
Maskinchef 
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Fastighetsavdelningen 

 
Verksamheten inom fastighetsavdelningen har under året, liksom föregående år, i 
mycket fått koncentreras till att få fram uppgifter och besked kring olika avtal, 
kontrakt och andra överenskommelser som lär finnas mellan AGJ och andra 
personer/organisationer. Vi har även under året märkt av att tillsynen av 
föreningens verksamhet inom såväl säkerhets-, miljö- som brandskyddsområdena 
intensifierats. Turligt nog fick vi under hösten hjälp i dessa frågor av en medlem 
med mycket stora kunskaper inom främst miljö- och brandsäkerhetsområdena och 
vi har på grund av detta kunnat flytta fram positionerna inom dessa områden. 
 
Miljö 
 
Ett område som allt mer drar allt större kostnader är de områden som är 
förknippade med miljön. Det kan vara allt från sophantering till 
livsmedelshantering. Nya föreskrifter kommer löpande inom miljöområdet och 
många av dessa ”drabbar” vår verksamhet och kommer på sikt att medföra stora 
kostnader om vi inte åtgärdar dessa i tid.  
 
Spillolja- och miljöfarligt avfall 
Efter förra årets städning och stordestruktion av främst olika former av oljor, via 
en lokal entreprenör, har situationen förbättrats. Vi behöver dock fortsätta arbetet 
med att se över vår hantering av oljor och kemikalier. Ett problem som dykt upp är 
att veta vad som finns i våra förråd och vad som finns lastat på olika vagnar där 
motorer, lagerboxar, isoleringsmaterial samt kärl av olika slag kan innehålla det 
som idag klassas om miljöfarligt avfall. Under hösten genomfördes därför en större 
städning på bl.a. Ödegärdet och vi har genom detta påbörjat arbetet med att 
förbättra vår ”miljöprofil”. 
 
Soptömningen 
Antalet sopkärl har som nämndes i tidigare verksamhetsberättelse minskats och 
koncentrerats till Anten. I övrigt får numera våra hyresgäster och arrendatorer stå 
för de sopkärl som de disponerar. 
 
Ett problem är dock att det idag kostar stora summor att skicka iväg en container 
med osorterat avfall. Kostnader på 5-6000 kr per 10 kbm container är inte 
ovanliga. Tyvärr har vi i vår iver att komma över användbara föremål genom åren 
fått med oss stora mängder med sådant som vi idag kan klassa som ”skräp”. 
Tyvärr innehåller detta ”skräp” idag bl.a. föremål som klassas som miljöfarligt 
avfall och som därvid är kostsamt att bli av med.  Att dessa föremål blivit liggande 
på öppna vagnar eller i otäta finkor och därvid blir utsatta för väder och vind är 
dessutom ett problem som vi nu håller på att åtgärda. Tyvärr medför detta 
kostnader och som ett led i detta har vi satt stopp för att ”bra att ha föremål” tas 
till AGJ utan att ansvariga godkänner  införlivandet av föremålen i AGJs samlingar.     
 
Elleveranser 
Målsättningen är att minska vår elförbrukning och vi kan konstatera att en stor del 
av våra kostnader för elen idag hamnar under uppvärmningskontot. 
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Uppvärmningen av våra fastigheter 
Under hösten har vi startat upp en utredning med uppgift att ta fram förslag till hur 
en ekonomisk, miljövänlig uppvärmning skall ske för våra fastigheter i främst 
Anten. Ett förslag till lösning är att förvänta under våren 2004. 
 
Färgburkar och överbliven färg 
Färgburkar får inte kastas bland vanliga grovsopor. Vi har påbörjat utrensningen av 
gamla färgburkar som finns i våra förråd. Hanteringen av bl.a. färger kommer att 
skärpas upp och den färg som vi i fortsättningen kommer att hantera skall vara 
redovisad i de produktblad som kommer att finnas anslagna där de förvaras. 
Antalet färgburkar inne i själva verkstaden kommer att minskas till ett minimum. 
 
Sliprar 
Vårt innehav av upptagna slipers är ett växande problem. Samhällets syn på dessa 
sliprar har skärpts genom åren och idag klassas en upptagen slipers som 
miljöfarligt avfall. Även hanteringen av dessa är omgärdad av olika regler. Vi har 
tagit in anbud för destruktion av de sliprar som ligger på parkeringen i Anten och 
anbudet ligger på ca 50.000 kr + moms. Detta betyder att kostnaden för att 
destruera en upptagen sliper ligger på ca 80 kr/st. Jämför då att en ny sliper kostar 
ca 130 kr/st. 
 
Vi arbetar nu på en lösning av denna fråga. 
 
Avloppssystem 
Vi har under året inventerat våra olika avloppssystem och förtecknat deras läge 
och uppbyggnad. Vi kan konstatera att vi har några av våra system som behöver 
åtgärdas snarast. Främst gäller detta avloppssystemen vid stationen i Anten där 
förhoppningsvis (om ekonomin tillåter) ett minireningsverk kommer att installeras 
2004/2005. Verkstaden kommer att kompletteras med en extra oljeavskiljare 
tillsammans med nytt infiltrationssystem och befintligt avloppssystem kommer att 
förses med en oljenivåvakt.  
 
Förrådsomkostnader 
Det är viktigt att komma ihåg att även innehavet av förrådsutrymmen kostar 
pengar och utgör idag en icke föraktfull kostnad för AGJ. Det är därför viktigt att vi 
löpande kritiskt granskar vad vi har i våra förråd och även planerar för hur vi skall 
få förråds-ytorna på en lämplig nivå. Idag har vi maskiner och föremål i våra förråd 
som vi inte kommer att använda i verksamheten och som inte utgör 
utställningsföremål. Dessa föremål tar plats från annat värdefullare och drar 
dessutom kostnader i form av förrådsytor.  
 
Externa fastigheter 
 
Antalet s.k. externa fastigheter, d.v.s. AGJ ägda fastigheter som inte ligger i 
anslutning till själva museijärnvägen har numera begränsats till enbart en 
fastighet. Den f.d. banvaktsstugan ”Lokebo” vid Brobacka har sedan slutet av 2000 
hyrts ut till en medlem. AGJ står dock för kostnaderna för underhåll. Huset står på 
ofri grund.  
 
Fastighetsunderhåll 
Stationshuset i Anten 
Stationshuset har under hösten målats på den del som vetter mot sjön. En om-
fattande städning har verkställts på bottenvåningen. 
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F.d. kiosken  
En av orsakerna till att vi flyttade ur kiosken i anslutning till plattformen i Anten 
var att golvet gav vika. I samband med den renovering som påbörjades 2002 så 
kunde vi konstatera att de flesta golvreglar och även bottensyllar av ruttna. 
Renoverings-arbetet har därför varit omfattande men började under hösten 2004 
att närma sig en avslutning. Det som återstår f.n. är vissa inredningsarbeten. 
Lokalerna avses att användas dels som reservförsäljningslokal men främst som 
förvaringsutrymme för städutrustning till vagnar samt för förvaring av slutsignaler 
m.m.  
 

Föreningslokalen ”Paradiset” 
En ny passage mellan hall och samlingslokal snickrades under våren till samtidigt 
som trappan upp till andra våningen delvis isolerades på undersidan. Ett nytt 
toalettutrymme och en liten hall fick vi på ”köpet”. Den stora tvättrännan har bytts 
ut mot ett nytt handfat och tvättmaskinen har flyttats till ny plats. Avsikten är att 
på sikt minimera antalet klädskåp för verkstadskläder i huset så att det utrymme 
som dessa disponerar kan användas som vanligt omklädningsrum för de som 
besöker AGJ under dagen.  
 

Ödegärdet. 
Det lilla stationshuset, populärt benämnt ”Skalle”, fick under hösten nytt tak och 
ny takpapp. När uppröjningen av Ödegärdet kommit så långt att rundgångsspåret 
är fritt och man kan se huset från passerande tåg utan skymmande vagnar är 
avsikten att måla och rusta upp huset. Detta ligger dock som det ser ut idag några 
år framåt i tiden. 
 

Stationshuset i Gräfsnäs. 
Husets fasader har målats under året.  
 

Stationshuset i Kvarnabo. 
Husets fasader har målats under året.  
 
Låssystemet vid AGJ 
En översyn av låssystemet till AGJs utrymmen har påbörjats och ett förslag till 
förändrat system samt till vem som skall få inneha nycklar till olika utrymmen 
håller på att arbetas fram. Idag har vi många nycklar ”på drift” som borde ha 
återlämnats till föreningen p.g.a. minskad eller obefintligt engagemang i 
föreningens verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen blickar tillbaka på ett åt som inneburit mycket administrativt 
arbete med bl.a. genomgång av handlingar, avtal mm, men även större möjligheter 
till praktsikt arbete. Vi behöver dock bli flera som kan hjälpa till med olika delar av 
fastighetsunderhållet t.ex. trädgårdsskötsel nu när våra anställdas tid snart är ute.  
 
Lars Johansson 
Fastighetschef 
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    Banavdelningen  
 
 
Under våren var det sedvanliga arbetet med slipersbyte huvudsysselsättningen, 
med kraftsamlingen på banarbetsveckan då både nya och gamla medlemmar 
arbetade i den sköna vårsolen. Spår ett och två i Kvarnabo fick även en välbehövlig 
uppryckning med nya slipers. Under våren lades ca 350-400 slipers i banan. Varav 
hälften under Banarbetsveckan. 
 
Arbetet med slipersbytet har fortsatt på hösten och ca 150 slipers hann läggas i 
banan innan tjälen och Kung Bore satte stopp för utomhusaktiviteter. 
 
Arbetet med att färdigställa det nya ställverket har fortskridit under hela året. Ett 
eldriv har lagds i växeln vid godsmagasinet i Anten. Kopplingsarbetena inne i 
stationshuset, i förre detta godutrymmet, är nu klara. Inkoppling sker under våren 
2004. Ritningsframtagningen av en trevägsväxel är i skrivande stund långt 
framgången. Växeln skall placeras vid nya verkstaden och ersätta två befintliga 
växlar så att även spår tre skall användas som tågspår. 
 
Under slutet av sommaren upptäcktes att rälsen inne i tunneln hade nötts hårt av 
tidens och fuktens tand. Speciellt ansatt var rälslivet på några ställen. Efter 
upptäckten stoppades omedelbart all trafik på Brobackaspåret. Vid en närmare 
undersökning kunde konstateras att ca hälften av spår och befästningar inne i 
tunneln var i stort behov av att bytas ut, trots att detta renoverades för ett antal år 
sedan i samband med tunnelrenoveringen. Beslut är fattat att försöka 
iordningställa Brobacka spåret under hösten -04 och våren -05.  
 
Banavdelningen har under vintern haft förmånen att kunna nyttja ett av spåren i 
verkstaden till underhåll och service på våra arbetsfordon. Slipersbytaren har fått 
en större översyn på hydraulsystem och motor och även flaktrallan får sin 
beskärda del.  
De bägge dörrarna får nya fönster med lister, dörrlås med mekanism gås igenom 
och repareras. Hela bromssystemet plockas ner i sina beståndsdelar. Nya gummi-
packningar överallt, nya bromsblock beställs, nya bussningar. Även elsystemet får 
en kontroll, nya strålkastarinsatser monteras och  musäten kabel byts ut. Motor 
och växellåda får nya oljor och filter.  
 
Ett utbyte med Risten-Lakviks Järnväg har ägt rum. Dom har fått växlar av 17kg 
rälsvikt av oss. I utbyte har vi fått underläggsplattor, skarvjärn och rälsspik. 
Dock var det viss problematik med transporten vilket gjorde att tyvärr så kom inte 
all materiel med till Risten-Lakviks Järnväg, materialet hämtas senare i vår.  
 
Av Järnvägsinspektionens besök, under sommaren, riktades viss anmärkning fram 
emot Banavdelningens dokumentation. Det var främst att särskilda besiktnings-
protokoll på våra två broar saknades. Sådana finns numera. 
 
 
Olof Brandelid 
Banchef 
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Avslutning 

 
 
Styrelsen blickar tillbaka på ett arbetsamt verksamhetsår där mycket arbete har 
fått läggas ned på olika uppgifter som man kanske inte alltid förknippar med 
järnvägs-hobbyn. Detta har dock kunnat klaras ut genom olika medlemmars 
engagemang samt genom goda kontakter. Vi har nu förhoppningsvis snart rett ut 
alla gamla oklarheter som funnits inom föreningen och har för första gången på en 
lång tid kunnat arbeta framåt och för att påbörja att ta fram riktlinjer för 
föreningens verksamhet under de kommande tio åren.  
 
AGJ är inne i en mycket betydelsefull period vad beträffar föreningens och musei-
järnvägens framtid. 
 
Styrelsen tror på AGJ och dess plats inom kulturturism och som kulturbärare. Vi 
önskar därför att föreningsstämman ger styrelsen mandat att fortsätta på den 
inslagna vägen med en renodling av verksamheten mot museibanedriften och med 
offensiva satsningar för att föra föreningen framåt. 
 
Under de kommande åren kommer vi att behöva våra solidariska medlemmar mer 
än någonsin. Den enskilde medlemmens engagemang är oerhört viktigt. Det är 
avgörande för vår framtida verksamhet. 
 
Med dessa ord tackar den avgående styrelsen för sig. 
 
 
Anten 2004-02-14 
 
 
S T Y R E L S E N    
 
 
 

Per-Olof Söderpalm Jan Olsson Claes Janson 
Gunnar Larsson Per-Åke Lampemo Örjan Edenroth 

Gustav Sandin Ralph Simonsson 
 
 


