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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2013. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen under 
2013, 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 

Olof Brandelid Sekreterare 

Andreas Johansson Ledamot 

Marcus Jacobson Ledamot 

Thomas Blidér Ledamot 

Patrik Engberg Suppleant 

Pierre Enbert Suppleant 

 

Styrelsen har handlagt 171 protokollspunkter vid 9 sammanträden under året. 

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

 

Övriga befattningar inom föreningsverksamheten 
 

Kassör utom styrelsen:  Ylva Bokgren 
  
Informationsansvarig: Ylva Bokgren  

Föreningstidningen Jernvägsnytt: Patrik Engberg 
Hemsidan: Patrik Engberg 

  
Medlemsregisteransvarig: Lars Gustafsson 
  
Personal- och löneansvarig: Per-Olof Söderpalm 
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Mötesverksamheten 
Ett medlemsmöte har hållits under året. Ett 20-tal medlemmar var närvarande. Mötet har 
mest behandlat verksamheten vid järnvägen. Även ett antal s.k. trivselmöten med bildvisning 
har hållits under året. 
 

Medlemsregister 
Ansvarig: Lars Gustavsson 

Föreningen hade under 2013 749 fullbetalande medlemmar och 437 familjemedlemmar samt 2 
prenumeranter.  

Detta gör samma antal fullbetalande medlemmar. Dock en minskning med 7 st familje-
medlemmar medan prenumerantantalet är oförändrat. 
 

Stadgeöversyn 
Styrelsen redovisade vid föreningsstämman 2013 ett förslag till stadgeändring som antogs en 
första gång av stämman med mindre justeringar. Förslaget skall antas en andra gång vid 
stämman 2014 för att bli gällande. 
 

Jernvägsnytt 
Redaktör: Patrik Engberg 

 
 

Tidningen har under året utkommit med fyra nummer. Redaktören tar tacksamt emot 
såväl förslag till som färdiga artiklar med smalspårsjärnvägsanknytning. 

 

Hemsidan 
Web-ansvarig: 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 även den viktigaste informationskällan för såväl våra medlemmar 
som våra besökare.  

Det förekom under sommaren vissa problem med att logga in på hemsidan på grund av 
hackerattacker mot vår Internetleverantör. Detta har vållat oss såväl som andra kunder på 
aktuellt Internethotell problem. Under hösten kunde detta åtgärdas.  

 
Anten-Internen Express 
Ansvarig: Lars Johansson 

Under året har det till de aktiva medlemmarna, via e-post, sänts ut ett informationsblad 
som vi kallat för Anten - Internen Express. I bladet informeras om aktuella pågående 
arbetsaktiviteter samt lämnas lite annan aktuell information. Bladet har ingen 
regelbunden utgivningsplan utan utkommer då behov finns. 
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Personal 
Ansvarig: P.O. Söderpalm  

Föreningen har under 2013 haft Bernt Lindsjö anställd som vaktmästare på 50 % och Alf 
Holmström på 100 % som Fas 3-anställd. 
 

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), NAG (Industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst), Arbetsam 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. 

 
Föreningen 50 år 2015 
Föreningen fyller 50 år 2015 och detta bör uppmärksammas på något sätt. 

Chefen för Trafikavdelningen har fått styrelsens uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som 
kan ta fram förslag till aktiviteter under jubileumsåret. 
 
Styrdokument 
Styrelsen har under hösten tagit fram ett dokument över projekt- och visionsinriktning under åren 
2014 – 2018. Vi har även uppdaterat vår Miljöpolicy samt vår Verksamhetsprofil. Dokumenten 
finns tillgängliga på vår hemsida. 
 

Museiorganisation 
Transportstyrelsen beslutade 2013-05-02 att AGJ uppfyller kriterierna i TSFS 2012:98 för att bli 
betraktad som museiorganisation. Detta medför att AGJ kommer att få del av de avgiftslättnader 
som gäller för museiorganisationer. För AGJs del innebär detta att vi slipper årliga avgifter på 
tiotusentals kronor. Dessa skulle ha tagits ut om Transportstyrelsens ursprungliga förslag gått 
igenom. 
 

Ekonomi 
Inom styrelsen pågår ett projekt med att periodisera vår budget. Genom detta arbete 
räknar vi med att få bättre kontroll på våra utgifter över tid samt kunna parera plötsliga 
oväntade utgifter. Något som inte är ovanligt inom den typ av verksamhet som vi 
bedriver. 

Under våren fick föreningen ta upp ett korttidslån på 300.000 kr för att täcka utgifter i 
”Projekt VGJ 31” då de medel som vi fått anslagna till projektet betalas ut först i 
efterhand. Lånet betalades tillbaka under hösten då en del av erhållna projektmedel 
betalats ut från våra bidragsgivare.  

Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under balans- 
och resultatredovisningen för år 2013.  
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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 järnvägs-
verksamheten 
 

 

Banchef: Niklas Jörby 
Maskinchef: Karl-Inge Larsson 
Säkerhetschef: Tomas Blidér 

Bitr Säkerhetschef: Lars Johansson 
Trafikchef: Patrik Engberg 

Bitr Trafikchef: Pierre Enbert 
Säkerhetsrevisor: Ragnar Hellborg 
Fastighetschef: Vakant 
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 2012 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. Genom samarbete med 
”Föreningen Gräfsnäsparken” har såväl Gräfsnäs som Kvarnabo stationshus målats.  

Vattenskadan i stationshuset i Kvarnabo har åtgärdats och skorstenen har återuppbyggts. 

Det lilla garaget vid uthuset intill personallokalen ”Paradiset” i Anten har rivits och 
uthuset har därigenom kunnat förlängas. I utbyggnaden har ett förråd inretts. 

Riksantikvarieämbetet. (RAÄ) beviljade oss i mars medel för etapp II (stålstommen) till 
museihallsutbyggnaden. Genom detta har vi kommit ytterligare en bit på väg med att 
finansiera och kunna färdigställa utbyggnaden av museihallen. Ytterligare kontakter 
håller på att skapas för att få fram medel för att helt kunna slutföra bygget.  
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Maskin 

AGJ har f.n. enbart ett driftsånglok, VGJ 24. Loket genomgick en omfattande renovering 
under vintern och kunde sättas i trafik lagom till trafikstarten. Prioriterat är därför att 
renoveringen av VGJ 31 skall löpa på 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.  

Plankorsningsutredningen avseende sträckan Vasaallén – Plantskolevägen i Gräfsnäs, 
gjord av en konsult, presenterades i våras och resulterade i ansökningar till Trafikverket 
och Länsstyrelsen. Beslut fattades därefter av Trafikverket om antalet överfarter på 
aktuell sträcka och vilket vägskydd som skall gälla för dessa. Länsstyrelsen fastställde att 
stopplikt skall gälla för vägtrafiken på dessa korsningar. STOP-märken är därför uppsatta 
vid korsningarna. Skyltarna skall sitta uppe under vår ordinarie trafiktid (maj – sept).  
  

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 som tidigare nämnts en 
förutsättning för att vi skall kunna behålla nuvarande inkomster och därmed fortsätta med 
investeringar i vår verksamhet. Glädjande nog har en viss ökning skett under året av 
personer intresserade för att praktiskt delta i vår verksamhet, men det finns plats för 
många fler.  
 

Café, museihall och försäljning 
Försäljningen på tågen av souvenirer är betydande. Caféverksamheten i Anten har i år 
liksom 2012 skötts av Lindelövs Slottscafé i Gräfsnäs. Utställningsverksamheten i 
Museihallen har utvecklats och blir allt mer omfattande. Det behövs dock tillskott till den 
personal som kan hjälpa till att bevaka utställningsföremålen under den tid då hallen är 
öppen för allmänheten.  
 

Järnvägen och omvärlden 
Diskussionen kring Transportstyrelsens föreskrifter har även i år dominerat samarbetet 
inom museibanevärlden. I år var det främst förslaget på ändring av hälsokraven 
innefattande förslag om psykologundersökning för förare och tågklarerare som var 
aktuell.  

MRO (Museibanornas Riksorganisation) lyckades dock få Transportstyrelsen att inte 
lägga fram detta krav i samband med ändring av hälsoföreskrifterna för det fristående 
bannätet. Vi bedömer dock att flera viktiga frågor kring Transportstyrelsen och 
museibanorna kommer att stå på agendan under de närmaste åren. 
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GHJs vagn uppställd i MROs regi vid Almedalen på Gotland 2012. 

 

Under Almedalsveckan i början av juli medverkade MRO i våra två Järnvägsmuseala 
riksförbunds, JhRF och MRO, lobbykampanj i Almedalen. 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 beslutsfattare och 
väcka förståelse för det som vi håller på med.    

  

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:  

 

Gräfsnäs 
Området kring stationen i Gräfsnäs har iordningsställts under året. Den trädgård som 
anlades under hösten 2012 har formats under året. Under året har även stationshuset 
målats. Vissa kompletterande trä- och målningsarbeten återstår dock. 

 

 

Det nymålade stationshuset i Gräfsnäs. 
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Kvarnabo 

Stationshuset har målats under året. Omfattande arbeten har genomförts inne i huset för 
att återställa skadorna efter det tidigare vattenläckaget runt skorstenen. Då den gamla 
skorstenen frusit sönder har en ny skorsten fått muras upp. Arbetena har utförts med stöd 
av Länsstyrelsen och med praktisk hjälp av ”Föreningen Gräfsnäsparken”.  

 

 

Den nya väntsalsdörren i Kvarnabo. 
 

Under hösten sattes en ny väntsalsdörr in. Inne i huset har trafikexpeditionen målats om, golven 
i bostadsdelen slipats samt två rum tapetserats om. Arbetena har efter detta godkänts av 
Länsstyrelsens kontrollant vilket är ett krav då huset är ett byggnadsminne. 

Även trädgården har fått en översyn då gångar rensats från ogräs. Gräset har klippts och 
bersån hamlats. Hela området framför stationshuset har rensats från ogräs. 
 

Utbyggnad av uthuset vid personalhuset ”Paradiset”. 

Vi tog tag i utbyggnaden till uthuset under hösten. Plattan var gjuten tidigare. Huset har 
byggts till för att skapa ytterligare förrådsutrymmen. I samband med denna utbyggnad 
har även taket på befintlig byggnad reparerats och bytts ut. Befintlig fasad har 
grundmålats. Arbetena kommer att avslutas under våren 2014. 

 

 

Det tillbyggda uthuset vid ”Paradiset”. 
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Förlängning av museihallen i Anten 
AGJ har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) till etapp 2 av tillbyggnaden av 
museihallen. Etapp 2 avser tillverkning av stomme. 

 

 

Grunden till museihallsförlängningen. 

 

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 
ansökningar som inkommit fick 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsade man 
lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar. 
 

Kvänumshallen 
Den hall som föreningen fick i gåva av företaget Kvänums-Kök i Kvänum (därav namnet) 
har under året transporterats till AGJ och finns nu lagrad på vagnar på Ödegärdet i 
avvaktan på resultatet av den utredning som tillsattes av styrelsen i mars månad 2013. 
Utredningen skall ge svar på vissa administrativa och praktiska frågor kring ett uppsättande 
av hallen vid AGJ. 

Bland frågorna som utredningen skall ge svar på är placering, vem/vilka som skall ansvara 
för administrationen kring bygget (ritningar bygglov, byggansvarig, kontrollant etc), hur en 
byggnation praktiskt skall gå till samt sist men inte minst hur detta skall finansieras utan att 
detta påverkar AGJs övriga verksamhet. Saker som styrelsen vill ha utrett innan något 
beslut kring den hämtade stommen tas. 

 

 

Kvänumshallen under pågående rivning. 
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VGJ 24  

Under trafiksäsongen 2012 hade vi 4-5 haverier på vårt ånglok VGJ 24. Det var återkommande 
läckande överhettarelement, en luftpump som tjuvstannade, otät asklåda, brända rosterstavar och 
en havererad fallrost. Redan under trafiken insåg vi att vi måste göra en radikal reparation av 
loket inför nästa trafikår. 

 
Det stora problemet var att komma åt asklådan. Enda sättet att byta asklådan var att lyfta av 
ångpannan vilket i sin tur innebar att stora delar av loket måste tas isär.  
 
Innan loket togs isär inventerades och dokumenterades alla nödvändiga arbeten varvid behovet av 
material och köpta tjänster noterades. En objektsanpassad tids- och kvalitetsplan upprättades och 
anslogs på loket. Här kunde var och en se vilka arbeten som skulle göras, när det behövde vara 
klart samt signera sitt arbete när det var klart och kontrollerat.  
 
För att kunna lyfta pannan utan att behöva demontera pannplåtar m.m. så prövades en metod som 
används av lokverkstaden Meiningen i Tyskland. Metoden fungerade väl. 
 
I och med att asklådan frilades kunde vi konstatera att denna var i ett bedrövligt skick, men nu 
kunde arbetet med att mäta upp denna och konstruera en ny asklåda påbörjas. 
 

 
Pannan lyfts ur loket för att man skall komma åt att byta ut asklådan under eldstaden.  

 
Överkanten på asklådan är inte plan utan är snyggt svängd vilket alstrade extra arbete. Då det är 
mycket trångt mellan ramarna på ett smalspårånglok fick asklådan provas både på plats på 
lokramen och mot pannan. Flera provningar utfördes med panna och asklåda på plats och diverse 
justeringar gjordes så att det inte skulle ta i. Slutligen svetsades asklådan med elsvets och pinnar 
för höglegerat stål och försågs med nya luckor, lås mm. 
 
När allt verkade fungera så återstod att förse fyrboxen med nya rosterstavar samt ny fallrost. 
Samtidigt konstruerades ett nytt system för spolning av asklådan. Detta utfördes i syrafast rostfritt 
stål. 
 
Pannan på VGJ 24 lyftes slutligt på plats i loket onsdagen den 3 april - då försedd med ny 
asklåda, nya upplag för rosterstavar samt ny fallrost. 
 
När väl pannan kommit på plats kunde arbetena med återmontering av allt som togs loss för 
att kunna frilägga pannan påbörjas.   
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Samtidigt som pannan var losstagen pågick arbeten med tillverkningen av nya överhettare, nya T-
bultar, mässingsmuttrar, kopparflatringar, fästen och linstätningar i gjutjärn till överhettarna.  
 
När allt var på plats i Anten tillverkades en gigg för att svetsa ihop de olika delarna till 
överhettarna. För att spara tid gjordes detta av en inhyrd licenssvetsare.  
 
Innan överhettarna kunde monteras i loket måste den losstagna ånglådan förberedas så at det blev 
tätt mot de nya överhettarelementen. Ånglådan hade i samband med förberedelserna för 
losstagningen av pannan demonterats tillsammans med skorstenen och ångrören i sotskåpet.  
 

 

Nya asklådan under tillverkning. 

 
Luftpumpen till tryckluftsbromsen hade krånglat en längre tid. Pumpen togs ned och togs isär. 
Inga direkta fel hittades men oljekanalerna var väl igengrodda. Pumpen gjordes ren och vi har 
gått över till en Morrisolja med talg i speciellt för gamla ångmaskiner. Pumpen har ibland gått 
riktigt bra men vi är inte nöjda, här finns att göra nästa år också. 
 
Tiden för att loket skulle vara driftklart närmade sig med stormsteg och det var ett antal 
intensiva veckor efter det att pannan kommit på plats och allt annat hunnits monteras på loket.  
 
Så kom det stora ögonblicket när vi kunde vattenprova loket och se om allt var tätt. Trycket 
togs upp och allt visade sig hålla tätt. Viss efterdragning krävdes dock men de stora rören höll 
tätt. 
 
Kall- och varmprovningar utfördes av Inspecta med godkänt resultat. Efter detta besiktigades 
loket och slutligen gjordes ett antal provkörningar med olika belastningar för att se att allt 
fungerade som det skulle.   
 
Den 29 maj kunde med stor tillfredställelse VGJ 24 dra årets första skolresetåg efter en mycket 
omfattande renovering som var genomförd under stor tidspress. Hela operationen krävde ett 
mycket stort engagemang av ett fåtal personer. Flera veckor arbetade vi lördag söndag måndag 
för att hinna bli klar i tid. Något alternativ fanns ju inte. 
 
Resultatet är vi nöjda med och allt har fungerat verkligen bra förutom luftpumpen. Här behövs 
ytterligare insatser. Vi har lärt oss mycket av denna revision som vi nu kan ha nytta av då vi 
fortsätter revisionen av VGJ 31.  
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VGJ 31 
 

Loket har sedan länge varit demonterat varför ett omfattande arbete har fått läggas ned på att 
leta upp delar till loket. Tyvärr har mycket blivit skadat under den långa förvaringen, rostigt.  

Alla hjulaxlar har demonterats och skickats till Motala Verkstad för sprickindikering, 
svetslagning av stommar samt svarvning, Koppeltapparna slipades på drivaxeln och byttes 
på koppelaxlarna. Detta arbete har avsevärt försenats, bl.a. har axlarna returnerats två gånger 
då arbetena inte var fackmannamässigt utförda. 

AGJ har tidigare försökt laga själva rundpannan och denna besiktigades 2011 tillsammans 
med vårt kontrollorgan Inspecta och den utförda lagningen dömdes ut. En åtgärdsplan 
upprättades där vi byter hela rundpannan till en ny i svetsat utförande. En ny rundpanna har 
konstruerats och tillverkats. I våras anlände denna till Anten. 

 

 
Den nya rundpannan till VGJ 31. 

 

Lokets löpboggie var skadad. Plåten som överför lokets tyngd på boggien var sprucken samt 
hade felaktig svetslagning. Efter demontering har plåten bytts varefter denna nitats fast och 
boggien skickades på blästring och målning.  

Cylindrarna har arborrats tidigare. Nu fick vi dessa även honade, något som ångbåtskollegor 
från Stockholm kom och gjorde.  

Delar av överhettarelementen har beställts från Schweiz och lokets fjädrar har renoverats. 
Även lokets ramverk är rengjort och målat. 

Det var meningen att kolv och slidstängerna skulle renoveras genom påläggning av nytt 
material, slipning och riktning. Det visade sig att nytillverkning var ett bättre alternativ. Nya 
kolv- och slidstänger samt renoverade kolvar finns i Anten.  

 

Nu finns axlar, rundpanna, boggie m.m. i Anten så att arbetet kan fortsätta med konstruktion 
av rosterstavar, asklåda, sotskåp m.m. Beställning av material, renovering av ramverk och 
ångpannan pågår. 

Närmast på tur står att färdigställa boggien med nya lager samt få ihop ångpannan med sina 
tillbehör.  
 

ROJ 3 Renoveringen av ångpannan har fortsatt under året. Arbetet har koncentrerats till 
åtgärdandet av ytterfyrboxen. Den återstående nya fyrboxssidan har passats in och fogberetts. 
Sidorna skall nu svetsas fast med hjälp av en licenssvetsare. 
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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 gratis-
annonsering 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.  
 

Trafikbroschyr 
En tryckt trafikbroschyr på svenska och engelska producerades för något åt sedan och har 
spridits på mässor och liknande arrangemang samt till turistbyråer i Västsverige. 
Broschyren är tidlös och har därför använts även under 2013. Ett inläggsblad med 
trafiksäsong och avgångstider har tagits fram som en komplettering till broschyren. 
 

Bomässan i Alingsås 
Föreningen deltog i årets BoMässa i Alingsås. Huvudtemat i vårt deltagande var att 
presentera föreningen och försöka värva nya aktiva medlemmar. Med sig hade de bl.a. 
två nytillverkade roll-ups med information om föreningen samt diverse informations-
materiel.  

 

 
 
BoMässans syfte är att få fler personer att flytta till Alingsås och AGJs del i 
arrangemanget var att, tillsammans med några ytterligare föreningar, visa vad man kan 
göra på sin fritid i Alingsåsområdet. Pierre Enbert och Bernt Lindsjö representerade 
föreningen på mässan. I bakgrunden syns även en av två nytillverkade roll-ups som skall 
användas bl.a. på mässor. 

 

 

Trafikinformation och PR 
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Resebokning 

Denna verksamhet 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. Ylva Bokgren har innehaft denna uppgift under året. 
 

Turmässan 

AGJ har i samarbete med NAG medverkat på Turmässan i Göteborg under våren 2013. 
 

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 uppdateras löpande.  
 

Filminspelningar. 
”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” är namnet på en svensk film i 
regi av Felix Herngren, baserad på boken med samma namn av Jonas Jonasson som hade 
premiär vid juletid. Inspelningen startades den 8 oktober 2012. Huvudrollen spelas av 
Robert Gustafsson. Filmen hade premiär 25 december 2013. 

 

Delar av filmen spelades in på AGJ och Kvarnabo fick tillfälligt fick byta namn till 
Byringe. På grund av önskemål från inspelningsteamet fick vi vänta tills i höstas med att 
byta ut väntsalsdörren på huset då filmteamet nödvändigtvis ville att den gamla dörren 
skulle vara kvar under filminspelningen. 

 

 

Vid filminspelningen av ”100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann namnändrades Kvarnabo till 
Byringe. 

 

Under hösten var det dags för ytterligare en filminspelning. Denna gång var det även 
Kvarnabo och linjen däromkring som var scen för inspelningarna.  Filmens namn är 
”Pojken med guldbyxorna” och filmen skall ha premiär hösten 2014.  

Scener spelades in såväl i Kvarnabo som längs linjen norr och söder om Kvarnabo.  
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Filminspelning vid Kvarnabo av ”Pojken med guldbyxorna”. 

Trivsel- och grillkväll i Anten 
 

På lördagskvällen den 3 augusti genomförde föreningen en trivsel- och grillkväll i Anten 
för aktiva och före detta aktiva medlemmar för att alla skulle kunna ha en trevlig kväll 
och slappna av, umgås och prata gamla minnen. 
 

Kvällen genomfördes i ett varmt och soligt Anten och alla åt gott av den grillade maten 
med potatissallad och grönsallad till.  

 

I takt med att solen sänkte sig steg sorlet i trädgården och samtalen fortsatte långt efter 
det hade blivit mörkt. Allt som allt var det nästan ett 60-tal deltagare under kvällen. 

 

Informationen till våra besökare och passagerare 

 

Under året har informationen till våra resenärer löpande utvecklats. Vi får inte glömma att våra 
resenärers huvudsyfte med besöket inte är att transportera sig utan att få en upplevelse. Därför är 
mottagandet av samt informationen till våra besökare viktig.  
Under året har denna verksamhet utvecklats såväl vid anländandet till besöksmålet som vid 
vattentagningen i Kvarnabo och lokvändningen i Gräfsnäs. 
 

Resandeundersökning 

 

I samarbete med Trafikavdelningen genomfördes under säsongen ett antal resandeundersökningar. 
Avsikten med dessa var dels att ta reda på vad våra besökare anser om oss, hur de fick reda på 
AGJ, om tidtabellen passar och om och vad vi kan förbättra. 
 

Resultatet av denna undersökning presenterades på trafikmötet och kommer även vid tillfälle att 
redovisas i föreningstidningen ”Jernvägsnytt”. 

 
 
Ylva Bokgren 
Informationsansvarig 
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Försäljningsavdelningen handlägger all försäljning, tar fram vykort, tröjor mm. 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. Försäljningsverksamhetens focus har dock flyttats från caféet till försäljning på 
tågen eftersom caféet numera är uthyrt till Lindelöfs slottscafé. Viss försäljning av 
souvenirer förekommer dock även i caféet. 

 

Försäljning på tåg 
Liksom förra året har ombordförsäljningen på tågen varit lyckosam. Utbudet har varit 
vykort, nyckelhållare och vårt guidehäfte. En eloge till Er som kämpat med denna 
verksamhet. 

En viktig del i försäljningen är den information som sker i samband med vattentagningen 
i Kvarnabo. Denna information ger en bra möjlighet till försäljning av våra alster.   

Resultatet av försäljningsverksamheten kunde ha varit ännu bättre om inte en av 
försäljarna varit skadad under en del av högsäsongen och om inte vissa försäljningsprylar 
tagit slut under senare delen av säsongen.    

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.  

 

 

Försäljning 
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Nya souvenirer 
Under säsongen har en del nya souvenirer tagits fram och en del gamla har nybeställt. 
Under våren köpte föreningen upp vår leverantörs kvarvarande lager avseende de 
miniatyrlok som vi säljer på tågen. Anledningen till detta var att leverantören slutat med 
importen av dessa då priserna på produkten stigit kraftigt. Det inköpta lagret som 
förutsågs räcka under två säsonger såldes dock slut under året.  
 
Museihallen 

Museihallen blir en allt viktigare del i besöket vid AGJ. Genom uppsättandet av ett antal 
hänvisningsskyltar till hallen har besökarantalet ökat kraftigt under året.  

Den modellanläggning (LGB) som finns i hallen har även varit beundrad av stora som 
små. Problemet har dock varit att man inte kunnat låta anläggningen få vara ifred utan 
denna har krävt ständig passning. Under 2014 är avsikten att ändra lite i konceptet och 
bygga upp anläggningen på en överföringsvagn och förse anläggningen med skydd mot 
”onödigt petande”. 

 

 
Intresserade unga besökare i museihallen sommaren 2013. 

 

Sammanfattningsvis så bedömer vi att vår utställningsverksamhet uppskattas och vi 
hoppas att fler medlemmar kan engagera sig att vara med och vara guider och passa i 
museihallen. Vi vågar inte lämna anläggningen eller utställningen obevakad. Finns ingen 
personal så hålls museihallen stängd. Detta har dock inte skett någon gång under 2013 års 
säsong. 

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

 
Ylva Bokgren 

Försäljningsansvarig 
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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. 

 

 

Foder kring verkstadsdörren samt ny ytterbelysning  

Efter drygt ett års väntan har fodret kring den lilla sidodörren till gamla verkstaden nu 
monterats. Det blev riktigt snyggt! Även husets ytterbelysning har kompletterats genom 
att ytterlampor monterats dels ovanför den ovan nämnda lilla verkstadsdörren men även 
ovanför de stora portarna mot vägen. 

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.  

Gräsmattor och gångvägar 
Löpande gräsklippning har skett under året skett såväl i Anten, Kvarnabo som i Gräfsnäs 
av våra anställda. Till vår hjälp har vi i Gräfsnäs även haft Fas 3 personal från 
”Föreningen Gräfsnäsparken”.  

Fastigheter 
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Återställande av området bakom stationshuset i Anten 
Arbetet med att återställa grusytor och gräsmattan efter de avloppsarbeten som skedde för 
ett antal år sedan har skett under hösten. Grusytan bakom stationen har skrapats av och 
jordytan förberetts för att anlägga en gräsmatta under våren 2014. I samband med dessa 
arbeten har även de tre brunnarna höjts med ytterligare några brunnsringar. 

Trivselbefrämjande åtgärder  

Den gamla TV-apparaten i TV-rummet i det övre samlingsrummet i personalhuset i 
Anten har tjänat ut. En ny 47-tums LED-TV har anskaffats och kommit på plats. 

Säkerhetsskåp på plats  
De två säkerhetsskåp som föreningen i höstas fick i gåva från ett läkemedelsföretag i 
Göteborg har nu kommit på plats i stationshuset i Anten. Skåpen är av Rosengrens 
tillverkning. Skåpen kommer att användas dels för arkivering av föreningsdokument, dels 
för arkivering och skydd av historiska handlingar som föreningen fått att förvalta. 

Inventering av underhållsbehov 
Under året har en inventering skett av det underhållsbehov som föreligger på våra olika 
fastigheter under de kommande åren. Resultatet har sammanställts i en rapport som 
lämnats till styrelsen. 

Vård- och underhållsplaner har även upprättas för banan och de byggnader som 
byggnadsminnesförklarats. 

Trädhamling 
Sex utav träden som finns på stationsområdet i Anten hamlades under november månad av en 
inhyrd arborist. Träden hade med åren blivit både höga och omfångsrika. Resultatet blev ett 
ljusare stationsområde men också en väldig mängd med grenar som kommer att sysselsätta oss en 
tid. Å andra sidan blir det en hel mängd med lokved. 

Omtapetsering 
Ett av övernattningsrummen på tredje våningen i ”Paradiset” har under året tapetserats om. 
 
V.A. Kant 
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. 
Det är viktigt att personalen som tjänstgör och de medlemmar som vistas vid järnvägen 
har ett högt säkerhetstänkande. Skall man vistas i anslutning till våra spårområden är det 
viktigt att veta vilka risker detta innebär. Dessutom är det viktigt att den personal som 
tjänstgör är väl insatta i sina respektive befattningar inom säkerhetstjänsten. 

För att kunna följa upp orsaken till incidenter och tillbud är det viktigt att dessa 
rapporteras till Säkerhetsavdelningen. Detta kan inte nog påpekas. Avsaknaden av 
incidentrapporter innebär ju inte att incidenter saknas. Inkomna incidentrapporter 
analyseras och utvärderingarna tar vi upp och informerar om i samband med de årliga 
säkerhetsgenomgångarna på våren för att förebygga att tillbud upprepas. 

Säkerhetsrevisioner 
Under året har vår säkerhetsrevisor gått igenom Säkerhetsavdelningen. Kontrollen var 
denna gång uppbyggd så att man kontrollerade hur avdelningarnas lever upp till olika 
föreskrifter, både centrala och egna sådana. Vi är enligt Transportstyrelsen skyldiga att 
genomföra årliga revisioner. 

 

 

Transportstyrelsen 

Inför 2013 var det dags för AGJ att förnya vårt infrastrukturtillstånd.  

Handlingar lämnades in under senhösten 2012 och under hela 2013 har skriftväxling skett 
mellan handläggare på Transportstyrelsen och AGJ.   

 

Säkerhet 
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Det är Transportstyrelsens som ger oss vårt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare (förvalta 
en bananläggning). Detta sker genom vårt infrastrukturtillstånd.  

Dessutom har föreningen ett trafiktillstånd (rätt att driva trafik för allmänheten) kallat särskilt 
tillstånd. Att få behålla dessa två tillstånd är en förutsättning för föreningens fortlevnad.  

I slutet av 2013 kom även apropåer från Transportstyrelsen om att man under 2014 
kommer att revidera oss avseende vårt särskilda tillstånd.  

Det är viktigt att Ni medlemmar har ett högt säkerhetstänkande och är medvetna om de 
risker som finns i vår verksamhet. Vidare är det viktigt att Ni inte ignorerar våra och 
Transportstyrelsens (TS) föreskrifter. Kom gärna med synpunkter på förändringar och 
förbättringar i våra föreskrifter men tolka dessa inte på eget sätt. Den som vill förkovra 
sig ytterligare över de krav som Transportstyrelsen ställer på oss kan gå in på deras 
hemsida och under fliken järnväg finna de regler som berör oss. Dessa föreskrifter 
uppdateras tillsammans med sidan löpande och bevakas av ansvariga vid AGJ så vi kan 
implementera nya eller förändrade krav i våra föreskrifter och vår verksamhet. Detta är vi 
skyldiga att göra om vi skall få behålla våra tillstånd. 

Utbildning  

Säkerhetsutbildad personal har under våren genomgått prov avseende vårt säkerhets-
system. Vi har även börjat med genomförandet av de obligatoriska 3-årsgenomgångarna 
för all personal i säkerhetstjänst vilket Transportstyrelsen föreskrivit.  

Under året har en eldarutbildning påbörjats med ett antal intresserade deltagare.  

Under året har ett antal personer examinerats i olika säkerhetstjänster.  

MRO SäO 2014  

Under ett antal år har det inom Museibanornas Riksorganisation (MRO) pågått ett arbete 
med att ta fram en reviderad utgåva av 1982-års MRO-SäO. Arbetet har nu kommit så 
långt att arbetet är klart. Arbetet börjar nu med att anpassa denna till respektive 
museibana. Detta arbete får vi själva genomföra. Detta kommer att bli ett omfattande 
arbete som dessutom påverkar och gör att förändringar behöver ske i flera av våra 
föreskrifter. Det är i nuläget oklart när MRO-SäO 2014 kan implementeras i vår 
verksamhet, men det lär säkerligen dröja ett antal år om inte Transportstyrelsen vill annat. 
 

Ett införande kommer att medföra omfattande utbildningsinsatser. Dock finns dock stora 
likheter mellan 1982 och 2014-års MRO-SäO. 

 Administration  

Transportstyrelsens ökade tillsyn över vår verksamhet har drastiskt ökat kraven och omfattningen 
av administrationen kring Säkerhetsavdelningens verksamhet. Förutom kraven på årlig 
personaluppföljning (prov, åkande uppföljning och drogtester), finns krav på uppdatering och 
uppföljning av läkarintyg, olycksstatistik, m.m.  

Även kraven på att löpande följa förändringar i de föreskrifter som utges av Transportstyrelsen 
och implementera dessa i våra egna föreskrifter tar tid.  

 

I detta sammanhang är det återigen viktigt att påpeka att alla som befinner sig vid vår anläggning 
är medvetna om de risker som finns och är Du inte säkerhetsutbildad så får du inte utför saker som 
har med säkerheten på järnvägen att göra.  

 

Thomas Blidér 

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

fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckan 
Årets banarbetsvecka genomfördes under perioden 27 april – 5 maj. Målet var att byta 800 
slipers mellan Gräfsnäs och rakan ned mot Kvarnabo (strax efter höga banken). 200 slipers i 
backen upp efter Arelid räknat från Anten samt ett 10-tal slipers vid km 55.  

Vi hade även lånat in ytterligare en extra slipersbytare från Skara. 

Våra 1000 slipers var bytta och besiktigade till lunch den 5 maj vilket innebär ett snittbyte på 
strax under 120 st per dag.  

 
Arbete pågår med att spika spåret på rakan nedanför Gräfsnäs. 

Slyröjning längs banan 
Under vecka 15, genomfördes under tre dagar maskinell slyröjning längs banan.   

Lövblåsning längs banan 
Längs AGJ finns mängder av lövträd som under hösten fäller sina löv. Dessa har en förmåga 
att samlas på banan. För att åtgärda detta och få bort grogrunden för växtligheten på banan 
lövblåstes banan med hjälp av vår ryggburna lövblås innan trafikstarten mellan höga banken 
norr om Kvarnabo och upp till Gräfsnäs.  

Delar av banan har även sopats med stora sopen. 

Slipers och kreosot 
Hotet om kreosotförbud för slipers har dammats av igen på central nivå. De alternativ som 
finns har ungefär hälften så lång hållbarhet mot nuvarande kreosotimpregnerade varför det är 
av största vikt att vi byter så mycket slipers som möjligt de kommande åren innan nya pålagor 
eventuellt kommer. 

Bana 
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Slipersleverans 

Under hösten har vi fått en leverans av 770 slipers. 

Spårlägesfel 
Två mindre skevningsfel har lyfts och stoppats. 

Vägövergångar 
En vägövergång söder om Gräfsnäs har breddats med nya plank. 

 

 
Utbyte av vägövergång strax söder om Gräfsnäs. Bilden dock från 2012.  

Nya kryssmärken 
Sex stolpar för kryssmärken har satts upp vid de tre vägöverfarter som är närmast Gräfsnäs 
station. Stolparna har även försetts med nya kryssmärken, reflexer och STOP-skyltar. 
Uppsättandet är en följd av de plankorsningsbeslut som Trafikverket tagit rörande dessa 
korsningar. Länsstyrelsen har därefter beslutat om stopplikten vid korsningarna. 

STOP-skyltarna skall enbart sitta uppe under vår ordinarie trafiksäsong d.v.s. perioden maj – 
september.  

 
Montering av varningsreflexer på stolparna. 

Destruktion av slipers 
Vi samlar ihop alla kasserade sliprar som legat i spår. Dessa sänds till SAKAB i Kumla 
på hösten för destruktion på ett miljöriktigt sätt.   
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Traktorgrävaren 

En hel del förebyggande underhåll har utförts under året. 

 Ballastplogning och ogräsbekämpning 

Under sommaren har hela banan plogats och även ogräsbekämpats. Under våren examinerade 
Länsstyrelsen två medlemmar för att hantera vår ogräsbekämpningsutrustning och de preparat 
som vi använder för ogräsbekämpning på banan. 

 

 
Ballastplogning på Arelidsrakan på väg ned mot Arelid. 

Växelrenovering  
Under hösten påbörjades en renovering av växlarna 7 och 9 i Anten. Växlarna är demonterade. 
Nya korsningsplåtar är ritade och beställda. Samtliga bult är renoverade. Slipers ligger på 
vagnen jämte. Även spårspärren till spår 3 kommer att flyttas och senare möjliggöra att även 
spår 3 blir tågspår.  

 

 

Underhåll av banarbetsfordon 

Endast löpande behovsstyrt underhåll har skett under året. Samtliga avdelningen innehavda 
större järnvägsfordon har besiktigats under året.  
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Semaforrenovering i Kvarnabo och växellykta i Anten 
 

 
Semaforen tas ned hösten 2012. 
Under hösten 2012 fälldes den södra semaforen i Kvarnabo varefter denna kördes ned till 
Anten där den genomgick samma revision och översyn som semaforen i Gräfsnäs fått. Efter 
byte av diverse rostangripen plåt samt blästring och målning kom den åter på plats några dagar 
innan trafikstarten. Arbetet med att förse växel 13 med en elektrisk växellykta har påbörjats 
under året. 
 

Besiktningar och planering 

 
 

Som vanligt har hela banan besiktigats till fots. 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. 

 

Årets trafiksäsong var ursprungligen planerad till 42 dagar, men p.g.a. extratåg och andra 
anledningar beslutades det att öka säsongen med två dagar till 44. Detta fördelas på 39 
ordinarie trafikdagar och fem gruppresedagar. Utöver det har sex extratåg körts, varav en 
extratågsdag omfattade två tåg med totalt ca 700 resande. 
 
Onsdagstrafiken har fortsatt köras på samma sätt som 2012, och fortsatt vara lönsam. 
Generellt sett har det varit bra att köra mycket under juli och augusti. 
 
Efter omvärldskontroll förra året drogs slutsatsen att det fanns utrymme för höjda biljett-
priser inför 2013, vilket också genomfördes. Höjningen blev ca 20 procent och detta 
förefaller vara rätt nivå. 
 
Efter förra årets något påvra trafikupplägg för evenemangsdagarna med endast Anten 
bevakat, skedde en återgång till normal evenemangstrafik med alla stationer bevakade. 
 
Biljettstatistiken visar att vi haft motsvarande knappt 27200 enkelresor, vilket är en 
minskning från omkring 28 000 för 2012. 
 
Gruppresetrafiken kördes på samma sätt för 2012, alltså fem dagar, och resultatet blev 
aningen bättre. 
 

 
 
Möte mellan två generationer motorfordon på Museibanas dag. 
 
 
 
 

Trafik 
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Gruppresorna 
Gruppresorna var fortsatt ganska svaga. Dock blev resultatet ca 5 procent bättre än för 
2012. Men fortsatt är intäkterna ungefär hälften av vad en normal trafikdag ger. 
 

Normaltrafiken 
Normaltrafiken blev mycket bra i år, glädjande nog det bästa året sedan 
åtminstone 1996. 
 

Extratågen 
Årets extratåg blev ganska få och resultatet blev aningen bättre än förra året. Det 
som hjälpte upp det var ett extratåg med ca 700 resande vilket krävde två turer. 
 
Trafiken totalt 
Årets resultat blev totalt sett mycket bra med ett resultat som med ganska god 
marginal överskrider alla år tillbaka till minst 1996. 
 

Personalsituation 
Personalsituationen har även under detta år varit sådan att ett mindre antal aktiva fått 
tjänstgöra väldigt mycket. Trots detta har trafiken fungerat bra, men för att inte ta kål på 
de som sliter behövs det fler som tjänstgör eller deltar i verksamheten generellt. Fundera 
på om just Du har lust att bli aktiv i trafiken eller i föreningen. Det är roligt och trevligt att 
delta i verksamheten. 
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Personalbokningen 

Personalbokningen har under säsongen skötts av Alexander Lagerberg och Ylva Bokgren. 
 

Biljetter och trafikstatistik 
Kontrollen över biljettinnehav och förbrukning samt trafikstatistiken har under året skötts 
av Alexander Lagerberg. 
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Slutord 

2013 har varit en mycket bra säsong tack vare alla medlemmar som ställde upp och höll 
tågen rullande. 
  

 

Patrik Engberg, Pierre Enbert, Ylva Bokgren och Alexander Lagerberg. 
Trafikavdelningen 
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Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet exklusive banavdelningens fordon. Avdelningen leds 

av Maskinchefen. 

 

Ånglok 
 

Renoveringarna av VGJ 24, VGJ 31 samt ROJ 3 bedrivs som fristående projekt. 

 

Diesellok 
 

Tp 3500. Renoveringen av loket har avslutats och loket driftsattes under hösten lagom till 
filminspelningen av ”Pojken med guldbyxorna” och kom därefter att användas under 
filminspelningen. Loket är färdigrenoverat förutom fyra fönsterramar i hytten som återstår 
att montera.  

 

Tp 3503 har varit reservdriftslok till trafiken och användes under en vecka i trafiken då 
den varma väderleken satte stopp för ångloksdriften.  

Loket användes även i samband med Medlemmarnas Dag och Riddarhelgen. Efter 
säsongens slut har ett underhåll av startluftssystemet påbörjats. 

 

Z4p 405 har fungerat som växel- och arbetslok under året.  
 

HBA 2 

En renovering har påbörjats av dieselloket HBA 2 med avsikt att loket skall kunna 
användas som reserv för ångloket om något oförutsett skulle inträffa. Revisionen 
innefattar bland annat översyn av motor, startluftsystem och kyl samt ommålning av hela 
loket.  

 
Loket under revision i verkstaden i Anten. 

 

Maskin 
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Det nyrenoverade kylet hämtas på BS mekaniska i Falköping. 

 

Rälsbussar och motorvagnar 
 

YBo5p 913 och UBo3yp 2120 har under trafiksäsongen använts i trafiken.  

 

Diskussioner pågår även kring YBo5p 886 som inköptes 2010 där säljaren enligt vår 
uppfattning inte uppfyllt avtalet och levererat det som avtalet föreskrev. Diskussionerna 
har dock gått i stå då säljaren numera inte anser sig bunden vid avtalet. Vi förutsätter 
dock att vi på något sätt kompenseras för icke levererat material.  

 

Yo1:an har inte använts i trafiken 2012. En remspännare skall monteras för drivremmen 
för kompressorn innan fordonet kan tas i bruk igen. Rälsbussen behöver även en allmän 
översyn. 

 

VGJ X 1  101 ”Gullhönan” har använts i trafiken vid några speciella tillfällen under 
året. Som släpvagn till denna har använts AGJ C 12.  

 

 
”Gullhönan” och YBo5p 913 i Anten på Museijärnvägens Dag. 
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Personvagnar  
 

AGJ Co 24 togs under hösten 2012 in för att förses med spännkoppel. Arbetena kunde 
dock inte färdigställas innan årets trafiksäsong. Dessa hade dock kommit så långt att 
vagnen kunde användas i årets trafik. Vagnen har även under året försetts med gardiner. 

 

 
Plattformstaket under återuppbyggnad. 

 

AGJ Co 22 har tagits in i verkstaden dels för att förses med nya plattformstak men även 
för en omfattande översyn såväl in- som utvändigt. Arbetet pågår.  

 

I övrigt har löpande underhåll samt besiktning utförts på trafikfordonen. 

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

 

Kolgårdens nya trappa 
Kolfickan i kolgården har försetts med en trappa samt plattform för att man skall kunna 
inspektera kolet i kolfickan. Samtidigt har växeln i 600 mm banan renoverats och försetts 
med en omläggningsspak. 

 

Karl-Inge Larsson 

Maskinchef 
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Sammanfattning  
 

Styrelsen blickar tillbaka på en lyckad trafiksäsong. En trafiksäsong som skulle kunnat 
bli lite rumphuggen om inte ett vårt driftsånglok VGJ 24 blivit färdigställt efter en 
mycket omfattande revision. 

Så länge vi endast har ett driftsånglok så är vi oerhört känsliga för problem med detta lok. 
Vi vet att ångloken är en del av AGJ:s profil varför styrelsen ekonomiskt prioriterat 
arbetena på VGJ 31. När 31:an blir klar beror dock på våra medlemmars engagemang i 
projektet …. 

 

Styrelsen har listat ett antal verksamhetsvisionsmål för de kommande 5 åren. Där 
återfinns bl.a. fortsatta satsningar på banan, fordonen och färdigställande av påbörjade 
fastighetsprojekt.  

 

Föreningen är inne i en viktig och betydelsefull fas i vår utveckling. Vi måste nu ta bl.a. 
ta ställning till nivån på vår verksamhet. Bedöma vad vi mäktar med att bevara, 
förrådshålla och iordningsställa.  Gå igenom våra förråd så vi bevarar och skyddar rätt 
saker. Vi ser redan idag att många föremål, byggnader m.m. kräver mer uppmärksamhet 
än vi kanske trott och vi får idag lägga mycket tid på att göra om reparationer och 
revisioner som gjordes för 15 – 20 år sedan.   
 

Styrelsen bedömer att AGJ idag har en fungerande organisation med en väl avvägd 
delegation från styrelsen till olika verksamhetsansvariga. Bristen är dock att vi saknar 
medlemmar som vill ta ansvar för vissa delområden inom några avdelningar.  

Att våga ta ett ansvar skall och måste premieras och även innebära en rätt att fatta 
långtgående beslut inom sitt ansvarsområde även när det gäller kontroversiella frågor.  

Järnvägens fortlevnad vilar på medlemmarnas engagemang, främst då de aktiva d.v.s. de 
som praktiskt lägger ner delar av sin fritid på vår verksamhet.  

 

Den avgående styrelsen ser med stor tillförsikt framtiden an förutsatt att medlemmarnas 
intresse och engagemang bibehålls (och helst ökar) och även i år har vi känt ett stort stöd 
från våra medlemmar, bidragsgivare, Västra Götalandsregionen, 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    Andreas Johansson      Thomas Blidér 

 

Marcus Jacobsson      Pierre Enbert      Olof Brandelid      Patrik Engberg 


