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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  

sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2011. 

 

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

under 2011, 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 handlagt 180 protokollspunkter vid 14 sammanträden under året. 

Löpande kontakter mellan styrelseledamöterna har däremellan tagits i stor 
omfattning både via telefon 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 

 

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

Mötesverksamheten 

Ett medlemsmöte har hållits under året. Ett 15-tal medlemmar var närvarande. 
Mötet har mest behandlat verksamheten vid järnvägen. 

Medlemsregister 

Föreningen hade under 2011 780 fullbetalande medlemmar och 441 familje-
medlemmar samt 1 prenumerant.  

Detta gör en minskning med 62 fullbetalande medlemmar, en minskning med 
45 st familjemedlemmar och 3 prenumeranter. 

Stadgeöversyn 

 

En delredovisning från den av styrelsen tillsatta stadgegruppen kommer att 
redovisas på årsmötet. 

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 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 den viktigaste informationskällan 
för såväl våra medlemmar som våra besökare.  

I slutet av året hade arbetet med en ny modernare hemsida kommit så långt 
att en ny hemsida är klar och denna kommer att läggas ut i början av 2012. 

Personal 

Ansvarig: P.O. Söderpalm  

 

Föreningen har under 2011 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 är medlem i Museibanornas Riksorganisation (MRO), 
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JhRf) , NAG, 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 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 då stått för arbetsledning. 

 

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 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. Betalningsmoralen är dock god. 

  

Föreningen kommer inom de närmaste åren att behöva göra investeringar i 
såväl bana, fastigheter som rullande materiel varför pengar kommer att 
behövas. 

 

Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under 
balans- och resultatredovisningen för år 2011.  
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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: 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: Ylva Bokgren och Caroline Hendén 

Inriktning och vissa övergripande verksamhetsfrågor. 

 

Allmänt 

Prioriteringen avseende järnvägsverksamheten har varit att fortsätta arbetet 
med att förbättra och underhålla vår anläggning. Vi konstaterar liksom 2010 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 med största sannolikhet att göra så under flera år framåt. 

 

Fastigheter 

Satsningen på våra byggnader har fortsatt även detta år. Tre omfattande projekt 
har pågått. Två av dessa har slutförts under året ; nyuppförandet av uthuset vid 
Gräfsnäs station och renoveringen av personalhuset ”Paradiset”. Dessutom har 
utbyggnaden av museihallen påbörjats under året. 

 

Genom att vi påbörjat utbyggnaden av museihallen i Anten har kan vi även så 
snart fakturan från PEAB erhållits slutredovisa de pengar som beviljades till 
projektet för ett antal år sedan. Projektet har stötts av Riksantikvarieämbetet. 
(RAÄ) 
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Maskin 

Styrelsen har även under året efter initiativ från verksamhetsansvariga tagit 
ett beslut vad gäller att få ytterligare ett driftsdugligt ånglok. En fortsatt 
renovering av VGJ 31 har godkänts och startats upp med en förhoppning att 
vi inom ett par år skall ha tryggat ångloksdriften under många år framåt. 

 

Bana 

Satsningen på banunderhållet har fortsatt under året. Denna satsning är 
prioriterad, och bedöms behöva pågå under flera år framåt. I och med vissa 
andra anläggningsarbeten på Antens bangård har arbetena med att rusta 
spåren på denna fortsatt.  

 

Vid olika Lantmäteriförrättningar har AGJ markerat och befäst de gränser som 
järnvägen har. Förhandlingar pågår kring markbyten i Gräfsnäs för att utöka 
området kring vår nuvarande station. 

 

Vi har även initierat en plankorsningsutredning i Gräfsnäs avseende sträckan 
Vasaallén – Plantskolevägen. När utredningen, som utförs av extern konsult, 
är klar skall denna beslutas av Trafikverket. Beslutet kommer att beröra hur 
många överfarter som kan tillåtas på denna sträcka samt hur dessa och dess 
tillfartsvägar skall vara utförda. Även eventuellt krav på ytterligare vägskydd 
kommer att tas upp. 

  

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 många medlemmar lägger ned sin själ för att få allt att 
fungera. 

 

Vi vill här redan inledningsvis 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 

Försäljningen på tågen av souvenirer är betydande. Likaså caféverksamheten. 
Den senare baseras dock på ett fåtals medlemmars betydande engagemang i 
verksamheten. Styrelsen har på cafépersonalens initiativ under året tillsatt en 
utredning kring caféverksamhetens inför framtiden.   

 

Järnvägen och omvärlden 

Diskussionen kring Transportstyrelsens avgifter och föreskrifter har även i år 
dominerat samarbetet inom museibanevärlden. Det hela slutade med att Riksdagen 
beslutade att befria museibanorna från registreringskravet och därmed befria dessa 
från avgifter från 1 december. Vi bedömer dock att flera viktiga frågor kring 
Transportstyrelsen och museibanorna kommer att stå på agendan under de 
närmaste åren. 
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Riksdagens f.d. talman Björn von Sydow är en av museijärnvägarnas förespråkare.  

Här ses denne som talare på MROs vårmöte i Stockholm. 

 

 
GHJs vagn uppställd i MROs regi vid Almedalen på Gotland. 

 

Under Almedalsveckan i början av juli medverkade MRO i våra två 
Järnvägsmuseala riksförbunds, JHRF och MRO lobbykampanj i Almedalen. En av 
GHJs godsfinkor stor uppställd i Visby hamn och medförde utställnings- och 
informationsmaterial. Vagnen bemannades av personal från bägge förbunden. 
Under de dagar man stod där hann man träffa ett antal betydelsefulla personer 
från den politiska kretsen som arbetar med våra frågor. Dels träffade man dem 
på olika seminarier som arrangerades kring infrastrukturfrågor, dels fick man 
besök av politiker i vagnen. Detta är ett bra sätt att under kort tid få chansen att 
nå många personer som arbetar med våra frågor och väcka förståelse för det 
som vi håller på med.     
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Vissa fristående, ej direkt 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 har fortsatt 2011 
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 installerats  

 
 

 
 

I och med färdigställandet av huset invändigt har vi i slutet av säsongen 2011 kunnat inviga de två toaletter som finns i 

huset. En personaltoalett och en för allmänheten.  
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Utomhusdelen av värmeanläggningen har monterats på uthusets långsida.  

 

Leaderpengar till stationshuset och stationsområdet i Gräfsnäs 

I samband med utvidgningen av Leaderprojektet i Gräfsnäs med en etapp II 
kunde även AGJ komma med på ett hörn. Vår del omfattar dels en 
värmeanläggning för stationshuset samt iordningsställande av en 
stationshusträdgård samt viss slyröjning. Projektet inleddes med en ordentlig 
rensning av krypgrunden på stationshuset som var belamrad med diverse 
trärester och sågspån och var en bra grogrund för mögel m.m.  Närmast i tur 
står att koppla ihop värmeanläggningen i uthuset och stationshuset samt 
komplettera befintliga rör och element i stationshuset.  

 

 

 

 

Takomläggning och målning av  personalhuset ”Paradiset”. 

Under hösten 2010 försågs taket på personallokalen Paradiset med nya 
takpannor. Huset har sedan under våren 2011 målats. Även renovering av en 
bit vattenskadad fasad har skett samt att vattenskador från det tidigare 
läckande taket åtgärdats i två övernattningsrum. Projektet har stötts av 
Alingsås Kommun. 
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Förlängning av museihallen i Anten 

Arbetet med att få mer fordon under tak har fortsatt under året. Under hösten 
beviljade Alingsås Kommun byggnadslov för utbyggnad av museihallen i 
södra änden av bangården med 12  x 18 meter. Strax därefter togs offerter in 
och entreprenör för grundarbetena blev PEAB. Arbetet startade i början av 
oktober och avslutades i slutet av november månad.  
 

 

 

 

Takomläggning på oljeboden 

Taket på olje- och färgboden har lagts om och försetts med plåttak.  

Taket har under en tid varit dåligt och bl.a. hade takpappen bitvis börjat att blåsa 
av.  

Delar av trätaket har nu bytts, ny underlagspapp är lagd och därefter har ett nytt 
plåttak anbringats. Nya vindskivor har även satts upp. 
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Kvarnabo. 

Under senhösten avflyttade vår hyresgäst från Kvarnabo Stationshus. När 
föreningen fick tillgång till huset konstaterades ett omfattande takläckage vid 
skorstenen som akut behöver åtgärdas. Vid närmare undersökning konstaterades 
att vatten trängt in från läckage vid skorstenen och ända ned till källaren i huset. 
Vidare konstaterades att skorstenen är felbyggd. En mycket omfattande reparation 
av huset kommer att krävas såväl in- som utvändigt. Då huset är kulturminnes-
förklarat har inledande kontakter med Länsantikvarien tagits. 

Det har även varit ett brandtillbud i huset under året. 

 

 

 

Nya ledningsinkopplingen i gamla verkstaden. 

 

Vattenomläggning 

Ny grövre tilloppsledning har dragits till ”gamla” verkstaden. Den kopplingsbrunn 
som tidigare fanns på utsidan har avvecklats och kopplingarna har dragits in i 
huset. Ny grövre matningsledning har dragits inne i gamla verkstaden. Arbetet är 
en del i tillrättandet av tidigare felprojekteringar. 

Vidare har rör grävts ned för att leda bort vatten från vattenkastarna från 
verkstadstaken. 
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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. 

 

 

 

 

Samarbete med Märklin 

Den 1 april sjösattes ett samarbete med Märklin. För att minska luftföroreningarna 
har AGJ tillsammans med Märklin tagit fram ett system för att driva våra växellok 
med el. Detta kommer att minska utsläppen och leda till en lugnare stationsmiljö. 
Eldriften innebär även att man slipper ha både tågklarerare och lokförare. Nu kan 
en person sköta bägge uppgifterna. 

 

Vi följer en ny EU-förordning EU 2011/0401 som styr detta. 
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Informationsansvarig samordnar frågor som rör information och PR. 

Trafikinformation 

Annonsering har under trafiksäsongen skett i broschyrer med spridningsområde 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 bransch-
tidningar men framförallt i lokaltidningarna i Alingsås samt GP. Vi har liksom 
2009 och 2010 haft ljusreklam i Ullared under sommaren. Vi har även deltagit i 
Gräfsnäsgruppens reklamblad med spridning till hushållen bl.a. inom Alingsås 
Kommun. 

Trafikbroschyr 

En tryckt trafikbroschyr på svenska och engelska har producerats och spridits 
på mässor och liknande arrangemang samt till turistbyråer i Västsverige. 
Broschyren är tidlös och kan därför användas även under 2012. Ett 
inläggsblad med trafiksäsong och avgångstider har tagits fram som en 
komplettering till broschyren. 

Riktade utskick har även företagits till bussbolag och pensionärsföreningar. 

 

Resebokning 

Denna ingår som en icke betydelselös del i vår information kring vårt 
trafikutbud. Tjänsten innebär bl.a. telefonpassning på vår bokningstelefon 
varje kväll under perioden mars-augusti. 

Turmässan 

AGJ har medverkat på Turmässan i Göteborg under våren. 

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 via en 
konsultfirma. 

 

 

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.  Totalt uppskattas sidointäkterna till ca 15-20 % av totala 
intäkterna på ett år. 

Café 

Vi kan dock konstatera att det är ett fåtal som drar ett stort lass när det gäller 
cafét. I längden är detta ej hållbart om vi skall driva cafét i egen regi. Vår 
förhoppning förra året var att även de ”passiva medlemmar” som besöker Anten 
och tar en fika i stationsträdgården skulle kunna tänka sig att hjälpa till i caféet 
vid något eller några tillfällen. Detta skulle ha underlättat oerhört för oss andra. 
Tyvärr så ledde denna uppmaning inte någon vart. 

Styrelsen har därför efter uppmaning från caféansvariga tillsatt en utredning för 
att ta fram förslag på hur caféverksamheten skall lösas i framtiden eller om 
denna skall avvecklas. 

Försäljning på tåg 

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 

Museihallen 

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). Även utställningsverksamheten har kunnat 
utvecklas med en del nya alster och lösningar. 

 

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. 

 

Hängrännor och stuprör 

Hängrännor och stuprör har bytts på ”gamla” verkstaden. 

 

Ommålning av byggnader 

Under året har förrådsbyggnaden Sågen, gamla verkstaden samt halva 
lokstallet rödmålats. Även foder och fönster har målats. Arbetet har delvis 
genomförts  med anvisad personal från Frivården. 

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.  

 

Återställning av gräsmattor och gångvägar 

Återställning har under året skett av den stora gräsmattan vid entrén till 
anläggningen efter förra årets grävningar. Delar av gräsmattan har nyanlagts. 
Den rundel med blommor som fanns vid entrén har tagits bort.  

 

Glasruteöversyn 

Vi har haft en glasmästare på besök i Anten för att laga diverse trasiga glasrutor. 

Numera är fönstren till bland annat museihallen och verkstaden hela. Vi har 
då även passat på att laga några trasiga rutor på verkstadsbyggnaden.  

 

 

 

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. 

Säkerhetsrevision 

Under året har vår säkerhetsrevisor gått igenom Säkerhets- och Maskinavdelningarna. 
Kontrollen var denna gång uppbyggd på ett litet annorlunda sätt då man denna gång 
bl.a. kontrollerade avdelningarnas efterlevnad av olika föreskrifter, både centrala och 
egna sådana.  

Transportstyrelsen 

Alla våra fordon har nu bl.a. erhållit ett nytt 16 siffrigt internationellt inventarienummer.  

Ett antal nya föreskrifter har tillkommit under året p.g.a. nya och reviderade 
författningar från Transportstyrelsen. Det senare har även medfört behovet 
av en översyn av flera av våra säkerhetsstyrningsdokument. 

 

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.  

Utbildning  

Det under 2010 provade konceptet med att det årliga säkerhetsprovet ej enbart 
baserades på kunskaper i TRI, utan på hela vårt säkerhetsstyrningssystem, 
samtidigt som möjlighet att utföra provet på distans slog väl ut. Provet var avsett 
att lära personalen att hitta bland våra föreskrifter samt kontrollera att man 
innehade alla nya och gamla föreskrifter.  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 har därför fortsatt under 
2011.  

 

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 var ett prov för att hinna med samtliga arbeten som krävs för 
att hålla vår bana i ordning. Då mycket av arbetena görs efter trafiksäsongens 
slut blir det lättare att hinna klart till trafikstart. 

 

Våren 

Årets banarbetsvecka började på långfredagen den 22 april och pågick till och 
med söndagen den 1 maj.  

På linjen har ca 480 slipers bytts på raksträckorna norr och söder om kurvorna vid 
km 55. 

Vi hade förberett arbetena med prickning av slipers samt service på maskiner.  

Förutom detta bedrevs ett större växelarbete i Anten där 3 växlar byttes ut och fick 
nya lägen. En växel i spår tre togs bort som en förberedelse för detta spår som 
tågspår. Växlarna blev inte fullt färdiga före trafikstarten men kunde godkännas för 
växling under trafiksäsongen. 

Slutligen stödbyttes 22 slipers på spår 2 i Kvarnabo. 

Hösten 

Under vecka 38, 17 tom 25 september samlades vi för att göra klart vårens 
växelbyten samt byta en växel till på stationen i Anten. Till förberedelserna för spår 
tre som tågspår i Anten lades nya långslipers in så att spårspärren kan flyttas något 
söderut. Under veckan helrenoverade vi även den sista orenoverade växeln i 
tågspår med nya slipers, skruvar mm efter behov. Nu är samtliga växlar på AGJ i 
tågspår genomgångna och i bästa skick. 

 

Bana 
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Övrigt 

Slipers och kreosot 

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

Slipersleveranser 

Under hösten har vi fått en leverans av 600 spårslipers samt 2 växelsatser. Slipers 
för leverans hösten 2012 är beställda. 

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. 

 

Underhåll av banarbetsfordon 

Ballastplogen har fått alla wirar bytta och erhållit en allmän översyn. Den stora 
spårsopen har fått golvet bytt och nya sopvalsar samt getts allmänt underhåll.  
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Traktorgrävaren 

En hel del förebyggande underhåll har utförts under året. 

Vägövergångar 

Vägplanken i övergången på Ödesgärdesvägen är delvis bytta.  

Slyröjning längs banan 

Banan har i år röjts med maskinell buskröjare under 3 dagar under april 
månad. 

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.  

 

 
Signalsektionen 

På bangården i Anten har ett omfattande arbete med att lägga ned kanalisation 
för framtida ledningsdragning genomförts under våren. Efter dessa arbeten står vi 
väl förberedda för framtida komplettering av signalsäkerhetssystemet på 
bangården i Anten.  

Semaforen i Gräfsnäs renoverad 

Semaforen i Gräfsnäs har demonterats och transporterats ned till Anten där vingar, 
linhjul m.m. har flyttas över till den semaformast som tidigare varit i Trollhättan för 
blästring och målning. Strax före trafikstarten var semaforen åter på plats. 

Försignalen i Anten under renovering. 

Försignalen till infarten i Anten plockades ned efter trafiksäsongen slut. Efter 
demontering har även den skickats iväg för blästring och målning. 

 

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. 
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Sammanfattning 2011 

5 växlar är bytta och/eller helrenoverade. 

Samtliga växlar på AGJ i tågspår är nu genomgångna, det tog åtta år. 

Vi har i år bytt drygt 700 slipers inkl växelslipers. 

Spår- och signalanläggningarna har fungerat väl. 

Planering inför framtiden 

Under året har det genomförts en omfattande inventering om vilket underhåll 
som krävs på banan under de kommande åren. Slutsatsen är att det krävs en 
fortsatt minst lika höga nivå på underhållet av linjen och tågspåren som 
under de senaste åren.  Prioriteringen av dessa arbeten måste fortsätta i flera 
år till. 

Glädjande kan vi konstatera att AGJ efter de senaste årens insatser har en 
bra och trafiksäker bana vilket även externa besiktningsmän konstaterat. 

 

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. 

 

AGJ:s 40:e trafiksäsong i Anten har nu genomförts. Den bestod av 42 dagar 
samt en medlemmarnas dag med improviserad trafik. Trafikstart skedde med 
extratåg fredagen den 13/5 och avslutades söndagen den 28/8 med en 
ordinarie trafikdag. 

 

Trafikdagsfördelning var 36 ordinarie trafikdagar samt sex gruppresedagar. 
Utöver det kördes nio extratåg, mestadels med ångtåg. 

 

Riddarhelgen och museibanans dag har körts på samma sätt som under 2010, 
alltså med Gullhönan i lilla tåget. 

  

Det har inte skett några ändringar av biljettpriserna. 

 

Biljettstatistiken indikerar, precis som under 2010, att lite drygt 14 000 resenärer 
gjort omkring 28 000 enkelresor. 

 

Gruppresetrafiken planerades ursprungligen till fem dagar men behov av en sjätte 
uppstod. Tidtabellen för gruppresorna var fortsatt justerad efter kollektivtrafiken. 
Dock var gruppresorna även i år ganska svaga men låg kvar på ungefär samma 
nivå som för 2010. 

 

Första ordinarie trafikdag söndagen den 5/6 blev något chockartad då över 500 
resande ville åka med oss under dagen. Det satte tonen lite grann för säsongen, 
för den avlöpte med ett ganska jämnt och högt antal besökare varje trafikdag. 

 

Inga större störningar inträffade under trafiksäsongen. 

 
Gruppresorna 
Årets gruppresor blev något bättre jämfört med 2010, men detta är tack vare den 
extra dagen som planerades in snarare än att fler resande kommit. Gruppresorna är 
sålunda fortsatt ganska dåliga. 
 
Normaltrafiken 
Onsdagar blev en del av vardagstrafiken och de fem veckorna med den typen av 
trafik blev mycket intensiva med trafik från tisdag till torsdag, samt lördag och 
söndag. Det visade sig ur ekonomisk synvinkel vara rätt att köra på detta sätt. 
Besökarna var många och tågen ganska fullsatta.  
 

 

Trafik 
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Dock mattades denna trend av något under sensommaren på grund av det tidvis 
tämligen trista vädret. Då trafiksäsongen var en dag kortare än förra året gjorde det 
att normaltrafiken gick aningen sämre jämfört med 2010. 
 
Extratågen 
Extratågen under året blev markant fler med nio mot fem för 2010. Dessutom kördes 
de flesta med ångtåg. Som ett resultat av detta fördubblades nästan intäkterna. 
 
En anmärkningsvärd dag var den 21/6 då vi lyckats samla hela fyra extratåg under 
en och samma dag vilket var mycket lyckat ur personalsynpunkt. 
 
Trafiken totalt 
För första gången sedan 1996 passerades en miljon kronor i trafikintäkter. 
 
Ombordförsäljningen 
Bernt har återigen gjort en enorm insats under säsongen och i stort sett själv sålt för 
lite drygt 60 000 kr. 
 

 

 
 

Utbildningsinsatserna var mer omfattande än tidigare och ett antal medlemmar 
påbörjade utbildning till tågbefälhavare, rälsbussförare och ånglokseldare. Två nya 
förare på Gullhönan har godkänts. 
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Personalsituationen under året har varit sådan att all trafik flutit på tack vare ett fåtal 
medlemmars extraordinära insatser. 
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Slutord 
En mycket bra trafiksäsong som lyckades överträffa förra årets säsong, som även 
den var mycket bra. 
 
 

Alexander Lagerberg 

AGJ 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 har i stort sett 
oklanderligt tjänstgjort som ensamt trafikånglok under 2011.  

ROJ 3 Renoveringen av ångpannan till har fortsatt under året. Arbetet har 
koncentrerats till åtgärdandet av ytterfyrboxen. Laserskurna provplåtar till nya 
fyrboxsidor har använts för inpassning av de över 400 hålen för stagbult och nitar 
som skall ha rätt dimension och placering. Efter fjärde försöket passade samtliga 
hål, laserskars de fyra nya fyrboxsidor i tryckkärlsstål i uddadimensionen 13 mm. 
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 utan yta minsta skada på materialet. Bottenringen mm är blästrade på 
traditionellt sätt. 

 

VGJ 31 Förarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om möjligheten samt 
kostnaden för att iordningställa loket har gjorts under året. Här har lagts ned 
stort arbete inte minst på att utreda pannans kondition och möjligheterna till 
nyproduktion och finansiering. 

Under hösten togs loket in i verkstaden, hjulen plockades av och boggien 
plockades isär. Pannan hämtades från Ödegärdet, ett inspektionshål skar upp för 
att lättare kunna bedöma åtgärder. All redan demonterad utrustning gicks 
igenom för att kunna få aktuell status på vad som finns. 

 

Föreningen har köpt ångloket SJ Kp 3048 - HvSJ 4 "Wilhelm Petri" av 
Sveriges Järnvägsmuseum. Samtidigt med loket fick vi även köpa godsvagnen 
SJ Fp 91 som hos oss har nummer 53. Ångloket är inte i driftsdugligt skick men 
godsvagnen har använts i trafik. 

 

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 har fungerat som växellok m.m. under året.  
 

 

 

Maskin 
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Rälsbussar och motorvagnar 

 

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

WFJ har initierat sin möjlighet till återköp av YBo5p 808 under året. 
Förutsättningarna för återköp måste dock uppfyllas innan detta kan ske. 
Diskussioner pågår. Återköpsmöjligheten i avtalet förfaller dock sommaren 
2012. 

Diskussioner pågår även 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 har fortsatt under året och i slutet av oktober 
kunde detta för första gången på många år provköras. Lite småpyssel och 
slutbesiktning återstår dock innan fordonet kan sättas i trafik. En 5 år lång 
revision är därmed avslutad. 

 

Yo1:an har erhållit en ny kompressor men har ej använts i trafiken 2011. 

 

VGJ X 1  101 ”Gullhönan” har använts i trafiken vid några speciella tillfällen 
under året. En s.k växelförare har åtgärdats under året. 

 

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. 
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AGJ Co 24 togs under hösten efter trafiken in i verkstaden. En omfattande 
revision har påbörjats innefattande bl.a. nytt innertak, nytt golv, målning av 
interiören samt översyn av yttertaket innebärande nya vattenavrinningslister 
samt omtjärning av tak. Viss mekanisk översyn skall även genomföras om tid 
ges. 

  

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

 

Godsvagnar 
 

 

 

VGJ Gs 1489 lämnade under våren verkstaden. Ny infästning av södra gaveldörren 
har nytillverkats tillsammans med två nya ventilfönster.  Vagnen har märkts upp 
genom vår skyltmålare Mats Andersson.  

Skrotning av fordon 

Under året har skrotningen av två fordon genomförts. Dels vår normalspåriga 
ballastplog och överdelen av den s.k. koppelvagnen från Finspong. Skrotningen 
har verkställts av en inhyrd entreprenör.  

Pumpen i  Kvarnabo 

Har lagts i innan trafiksäsongen och tagits upp då denna avslutats. 

Vändskivan i Anten 

 

Vändskivan i Anten har utsatts för sabotage under året genom att denna satts 
i  rotation varefter en av låsklackarna fällts ut. Detta har medfört en bockning 
av vissa vitala delar som är monterade på den omgivande stenkransen. 
Skivan skall därför hållas låst med den kätting som monterats på frigörnings-
mekanismen på skivan.  

 

 
Bengt Holmqvist 

Maskinchef 
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Sammanfattning  

 

Styrelsen såg under 2010 ett antal olika orosmoln blåsa in över vår järnvägs-
verksamhet. En del av dessa har under 2011 skingrats genom intensivt 
lobbyarbete via vår samarbetsorganisation Museibanornas Riksorganisation 
(MRO). Ett arbete som letts med bravur av vår säkerhetsrevisor Ragnar Hellborg. 
Tyvärr återstår en hel del arbete innan lagstiftningen och tillsynsverksamheten 
går hand i hand med den museala järnvägstrafiken. Bl.a. har vi fortfarande svårt 
att förstå varför likhetstecken i många fall föreskriftsmässigt skall sättas mellan 
trafiken på de ”fristående” järnvägarna, d.v.s. järnvägar med udda spårvidd och 
utan spårförbindelse med det kommersiella, internationella järnvägsnätet, och det 
kommersiella järnvägsnätet. 
  
Vi konstaterar vidare att det krävs allt mer ökad administration inom vår 
verksamhet för att våra medlemmar skall få meka med våra fordon och köra våra 
tåg.  
 

I detta sammanhang är det även viktigt att påpeka att förutsättningen för att 
föreningen skall fortleva är att medlemmar engagerar sig administrativt eller 
praktiskt i verksamheten och i trafikarbetet. Vi måste således bli fler som kan 
tänka sig hjälpa till inom föreningen. Ett sätt kan vara att utbilda sig i någon 
säkerhetstjänst och därmed komma med i verksamheten. Detta är numera 
inte bara något önskemål utan ett krav som alla bör ta till sig om det skall 
finnas någon förening inom ett antal år.    
 

Styrelsen bedömer att AGJ idag har en väl fungerande organisation med en 
välavvägd delegation från styrelsen till olika verksamhetsansvariga. Att våga 
ta ett ansvar skall och 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, bidragsgivare, Västra Götalands-
regionen, Alingsås kommun, Sparbanksstiftelsen samt Sparbanken 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 

 


