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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2016. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen under 
2017, 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 

Magnus Liberger Vice ordförande 

Olof Brandelid Sekreterare  

Sandra Merking Ledamot 

Andreas Johansson Ledamot 

Marcus Jacobson Ledamot 

Thomas Blidér Ledamot 

Pierre Enbert Suppleant 

Per-Olof Söderpalm Suppleant 
 

Styrelsen har handlagt 155 protokollspunkter vid 11 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 
Facebook: Patrik Engberg, Sandra & Christian Merking, Yngve 

Emanuelsson, Marcus Jacobson 
  
Medlemsregisteransvarig: Lars Gustafsson 
  
Personal- och löneansvarig: Per-Olof Söderpalm 
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Föreningsmöten 
Under året har två medlemsmöten hållits varav ett var ordinarie årsmöte det andra 
föreningens ordinarie höstmöte. Höstmötet innehöll en tillbakablick på årets verksamhet, 
trafiken 2018 samt en bildvisning från delar av årets verksamhet.   

 

Medlemsregister 
Ansvarig: Lars Gustavsson 

Föreningen hade under 2017 710 fullbetalande medlemmar och 429 familjemedlemmar samt 1 
prenumerant.  

Detta gör en minskning med 24 fullbetalande medlemmar samt en minskning med 29 familje-
medlemmar medan prenumerantantalet är oförändrat, 1 styck. 
 

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 
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.  

 
Facebook   
Ansvariga: Patrik Engberg, Sandra & Christian Merking, Yngve Emanuelsson och Marcus Jacobson 

Facebook har blivit ett allt mer besökt socialt medium. Under året har vi uppdaterat detta medium så 
snart det kommit upp något som är värt att underrätta fler personer om. Vi har konstaterat att även ett 
ökat antal av våra resenärer besöker vår Facebooksida. 
 
Anten-Internen Express 
Ansvarig: Lars Johansson 

Under året har det till de aktiva medlemmarna och de som önskat, 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 utkommer ca 
en gång i veckan men har ingen regelbunden utgivningsplan utan utkommer då behov finns. 
Genom detta utskick har det som händer inom föreningen spridits till en större krets. 
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Personal 
Ansvarig: P.O. Söderpalm  

Föreningen har under 2017 haft Bernt Lindsjö anställd som vaktmästare på 50 %. Under 
senare delen av året har vi även haft Thomas Björnelin på arbetsträning. 
 

Försäkringar 
Via försäkringsagenten Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Folksam har 
föreningen tecknat försäkringar inom följande områden: 

Ansvarsförsäkring, Olycksfall Besökare/Medlemmar, Fastighetsförsäkringar, Tjänsterese-
försäkring, Rättsskydd Maskinförsäkring och Rättsskydd Miljöbrott. 
 

Stöd- och samarbetsorganisationer 
Föreningen är medlem i Museibanornas Riksorganisation (MRO), NAG (Industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst), Arbetsam samt Föreningen Gräfsnäsparken samt Föreningen Gräfsnäs 
Slottspark.   
 

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

Föreningen har medverkat i några sammanträden och möten med dessa organisationer.  
 

Föreningen är andelsägare i Bjärke Energi och medlem i Fastighetsägarföreningen. Den senare har 
styrelsen beslutat lämna 2018. 

 

Föreningsadministration 
Administrationen inom föreningen har ökat genom åren, speciellt då mycket skickas genom sociala 
medel och man förväntar sig snabba svar. Likaså har den interna kommunikationen i mycket styrts 
över till i första hand e-mail. Det blir således allt viktigare att förtroendevalda och övriga ansvariga 
regelbundet öppnar och granskar sina mail så att ärenden som berör avdelningar eller projekt inte blir 
liggande eller fakturor inte kan betalas i tid för att dessa inte attesteras i tid.    

När det gäller denna typ av kommunikation förväntar sig kunden eller den som kontaktar föreningen 
ett svar inom närtid. Det går då inte att enbart kolla sin mail oregelbundet t ex en gång i veckan.  

 

Markbyte 
Föreningen har kunnat sluta avtal om markbyte med ägaren till Höglunda vårdhem i Gräfsnäs. 
Genom detta hoppas vi kunna säkra en framtida spår- och byggnadsutbyggnad i området.  

Innan denna har trätt i kraft skall en Lantmäteriförrättning genomföras. Denna har pågått en tid och 
vi hoppas att denna skall kunna avslutas 2018. Lantmäteriet ha dock vissa problem med att nå 
befintlig ägare för att kunna slutföra förrättningen.  Då kostnaden för förättningen belastar AGJ är 
varje förseening och extraarbete på Lantmäteriet kostsamt för föreningen. 

 
Ekonomi 
Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under balans- och 
resultatredovisningen för år 2017.  

Föreningens ekonomihantering har numera blivit ganska omfattande och skulle om vi 
upphandlade det hela motsvara ca en halvtidstjänst. Glädjande under året är att vi kunnat 
genomföra den omfattande ombyggnaden av vår värmeanläggning utan att ta upp några lån. 
Detta genom att de medel som Lars Lidmo testamenterade till AGJ använts till denna 
investering. 
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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: Olof Brandelid 
Maskinchef: Karl-Inge Larsson 
Säkerhetschef: Tomas Blidér 

Dokumentansvarig: Lars Johansson 
Trafikchef: Patrik Engberg 

Bitr Trafikchef: Pierre Enbert 
Säkerhetsrevisor: Ulf Smedbo 
Fastighetschef: Sandra Merking 
Försäljningsansvarig: Ylva Bokgren 

Inriktning och vissa övergripande verksamhetsfrågor. 
 

Allmänt 
Prioriteringen avseende järnvägsverksamheten har varit att fortsätta arbetet med att förbättra och 
underhålla vår anläggning och våra fordon. Vi konstaterar som vi gjort i de senaste årens 
verksamhetsberättelser 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 binder stora resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och 
kommer med största sannolikhet att göra så under flera år framåt.  
 

Fastigheter 
Satsningen på våra byggnader har fortsatt även detta år.  

Den stora investeringen och satsningen under året är den nya värmeanläggningen i Anten. 
Även cafeét har försetts med en luftvärmepump. Kvarnabo stationshus håller på att få sin 
värmeanläggning översedd.  

I Kvarnabo pågår dessutom  kompletteringsmålning av husets fasad, vilken tidigare 
påbörjats men ej avslutats. Även fönstren på huset håller på att ses över och förses med nya 
bågar i gammal stil och utförande.    

 

Maskin 

Vårt ordinarie driftånglok VGJ 24 har varit avställt under året och istället ha BLJ 6 fått ta 
ansvaret för trafiken. Arbetet med renoveringen av VGJ 31 fortsätter.  
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Motorloket HBA 2 blev färdigrenoverat 2016 men vissa justeringar har utförts på främst 
luftsystemet under året. HBA 2:an drog en del av skolresetågen i BLJ 6 frånfälle. Yo1:n har 
tagits i drift, boggierenoveringen på AGJ Co 28 är slutförd och personvagnen AGJ Co 22:s 
korgrevision är slutförd, men där pågår en översyn och revision av boggierna.  
 
Bana 

Satsningen på banunderhållet har fortsatt under året. Under året har växel 2 renoverats och 
spår 1 i Anten har genomgått en helrenovering med nya slipers och ny räls. Även spår 2 i 
Anten har genomgått slipersbyte. Vidare har drygt 300 slipers bytts på linjen. Vår 
stoppmaskin har erhållit två nya motorer och den stora spårriktaren har varit i tjänst efter 
flera års stillestånd.  

. 

 
  

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. 

Glädjande nog har ett tillskott skett bland trafikpersonalen under året, men ytterligare 
tillskott behövs om vi skall kunna bedriva trafiken i den omfattning som vi har idag utan att 
slita ut vissa medlemmar som ställer upp i ur och skur. Trafiken är en förutsättning för att vi 
skall kunna behålla nuvarande inkomster och därmed fortsätta med investeringar i vår 
verksamhet och utveckla föreningen.  
 

Café, museihall och försäljning 
Försäljningen har under 2017 koncentrerats till caféet i och med att vi drivit detta i egen 
regi. Bokförsäljning har även skett i samband med vattentagningen i Kvarnabo.     

Utställningsverksamheten i Museihallen har utvecklats och blir allt mer omfattande. I och 
med utbyggnaden av museihallen ges även möjligheter att visa upp såväl fler fordon som 
föremål.  
 

Järnvägen och omvärlden 
Liksom tidigare år har styrelsen och avdelningsansvariga sysselsatts med många kontakter 
med externa parter. Något som tar mycken ideell tid i anspråk.  
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Vissa fristående, ej direkt avdelningsstyrda projekt 
 

Här är några exempel på en del mer omfattande projekt som genomförts under verksamhetsåret. 
 

VGJ 31 
 

 
Pannan lagd i ramen för referensmätning.  
 

Den mycket omfattande revisionen av VGJ 31 fortgår. Förberedelser för invändig rördragning, 
omtubning har genomförts. Dessutom har tillverkning av en ny asklåda till ångpannan påbörjats. 
Plåtarna till den nya asklådan är utskurna.  Renoveringen av lokets bromssystem har kommit en 
god bit på väg och är till stora delar monterat. Projektet har under året slutredovisats för dess 
externa bidragsgivare. 
 

Ny värmeanläggning 
Styrelsen beslutade 2016 om införandet av ett nytt uppvärmningssystem i Anten. Beslutet 
blev en större luft/vattenanläggning som kunde påbörjas och togs i drift under året. Det nya 
uppvärmningssystemet innebär bl.a. att vi får en miljövänlig anläggning där vi även kan 
ersätta uppvärmningen av vissa utrymmen som idag värms upp via el med det nya systemet.  
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Informationsansvarig samordnar frågor som rör information och PR. 
 

Trafikinformation 
Annonsering har under trafiksäsongen skett i tidningar med spridningsområde i Västra 
Götaland. Förutom detta har viss annonsering skett i olika branschtidningar men framförallt i 
lokaltidningarna i Alingsås samt GP. Vi har även under året provat på att annonsera via 
Facebook. Detta efter ett konstaterande att besöken hos oss allt mer initieras genom 
rekommendationer och återbesök av dem som besökt oss samt sökande på elektroniska medier. 
 

Trafikbroschyr 
En tryckt trafikbroschyr på svenska och engelska producerades för något år sedan och har 
spridits på olika arrangemang i länet samt till turistbyråer i Västsverige. Broschyren är tidlös 
och har därför nytryckts och använts även under 2016. Ett inläggsblad med trafiksäsong och 
avgångstider har tagits fram som en komplettering till broschyren. Vi skickade i år med en 
liten affisch till alla medlemmar via föreningstidningen Jernvägsnytt. En affisch som kan 
sättas upp i affärer, arbetsplatser eller liknande. 
 

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. 
 

Besöksinformation på Internet 
Våra elektroniska medier i form av vår hem- och Facebooksida är välbesökta och folk som 
kommer till Anten nämner ofta att man varit inne på dessa och läst tidtabeller eller 
bakgrundsinformation. Sidorna uppdateras löpande.  
 

Filminspelningar 
Även i år har ett antal specialfotograferingar skett vid AGJ. Då svårighet förelegat om att 
prissätta dessa och många har en förmåga att dels dra ut på tiden; dels komma med icke 
förbestämda önskningar har en arbetsgrupp nu tagit fram riktlinjer för prissättning av dylika 
arrangemang. 
 

Arbetsgrupp 
Ett styrelseuppdrag har lagts ut för att ta fram förslag och realisera förslag på hur vi skall 
utveckla vårt reklamutbud samt knyta nya samarbetskontakter som kan utveckla vårt 
trafikutbud och dra resenärer till tåg som inte idag är så frekventerade. En viktig del i detta 
är att kunna bemanna biljettkassa i Gräfsnäs och där kan alla hjälpa till. 
 

Ylva Bokgren 
Informationsansvarig 
 
 

Trafikinformation och PR 
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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. Vår egen försäljningsverksamhet har kunnat att flyttats tillbaka till caféet då 
caféverksamheten under 2017 återgått i föreningens regi. Viss försäljning av främst böcker 
och några utvalda souvenirer har dock skett under uppehållet och vattentagningen i Kvarnabo. 
Vi har även under året gjort så att även cafeét försetts med kortläsare vilket gjort att 
försäljningen ökade betydligt då många kunder vill kunna betala med kort och inte kontanter. 

 
Nya souvenirer 
Under säsongen har en del nya souvenirer tagits fram och en del gamla har nybeställts. 
Även i år har en ny bok getts ut. Boken heter ”Smalspåriga järnvägar i Västergötland” 
Boken har satts samman av Lennart Klerdahl. 
 
Cafeét 
Cafeét  i Anten har som nämnts under årets drivits i egen regi. Genom en stor arbetsinsats 
av ett begränsat antal medlemmar har caféet kunnat hållas öppet samtliga trafikdagar. 

 

 
Cafeét i Anten. 
 

Exponering i Kvarnabo 
I samband med tåguppehållet i Kvarnabo har ett begränsat antal varor exponerats och sålts.   
 

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.  

Försäljning 
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Den modelltågsanläggning (LGB) som finns i hallen har även varit beundrad av stora som 
små. Problemet är att denna kräver ständig passning för att hindra klåfingriga från att röra 
anläggningen. 
 

 
Besökare i museihallen. 
 

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 2017 års säsong. 

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

Fotodokumentation 

Yngve Emanuelsson har sedan ett tag tagit på sig ansvaret att fotodokumentera olika delar av vår 
verksamhet. En del av denna dokumentation har använts i olika foldrar och på sociala medier. Vi har 
även genom detta fått en bra fotoskatt att leta i då vi behöver bilder till olika sammanhang.  

 

 
 
Ylva Bokgren och Sandra Merking 
Försäljningsansvariga 
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Fastighetsavdelningen ansvarar för underhållet av föreningens fastighetsinnehav. 
 

Allmänt 
Under året har arbetet fortsatt med att ”kvalitetssäkra” vår anläggning främst genom att se till 
att våra besökare får en positiv bild av den 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. 

 

 
 

Medlemsgåvor 
Föreningen har tacksamt under året fått motta flera stora gåvor bl.a. i form ett testamente i 
form av såväl föremål som kontanter. Vi har även fått motta gåvor i form av uniformer, 
skyltar, foton, möbler, pappershandlingar m.m.  

Humlebo 
Delar av panelen och fönstren på den västra gaveln banvaktsstuga i Humlebo som byttes 
förra året har nu målats och påbörjande av återställande av interiören har skett. Miljö- och 
Hälsa har haft synpunkter på tömningen av avloppsanläggningen. Detta har åtgärdats.  

Värmeanläggning 
En ny luft/hetvattenpump har installerats i Anten för att värma verkstäder och 
personalutrymmen. Anläggningen togs i drift under senhösten i år. Mycket av arbetena på 
denna var utlagt på entrepenörer men en hel del arbeten ha utförts av föreningens 
medlemmar.  

 

Fastigheter 
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Gräsmattor och gångvägar 
Löpande gräsklippning har skett under året såväl i Anten, Kvarnabo som i Gräfsnäs av 
medlemmar. Stora insatser har gjorts för att återställa ytor som tidigare varit gräsmattor till 
att återigen bli gräsmattor b.la. i Kvarnabo och Anten. Yngve Emanuelsson har skött 
gräsklippningen i Anten hela sommaren. Ulf Alm har gjort detta i Kvarnabo. 

Städning och renhållning 
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. En förutsättning 
för vår verksamhet är att alla hjälps åt och att vi plockar upp efter oss. Detta är viktigt så att 
alla trivs och vill arbeta vidare. Till vår hjälp har vi dock haft våra anställda som löpande 
städar och ser till våra utrymmen.  

Trivselbefrämjande åtgärder  
En omfattande städning och rengöring har genomförts i personallokalens kök. I samband 
med detta byttes även de två köksfläktarna.  

Slyröjning 
Slyröjning och borttagande av gammalt gräs har skett runt flera av våra byggnader. 

Flaggstång 
Arbetet med att färdigställa en träflaggstång till Gräfsnäs fortgår. Det flaggstångsfundament som 
föreningen fått i gåva blästrades och målades förra året men måste nu anpassas till befintlig trästång. 
Stången skall målas ytterligare en gång.  Efter diverse justeringar skall flaggstång och fundament 
snart vara färdiga för montering på plats i Gräfsnäs. 

Parkeringsplats 
Då vi inte under året kunnat utnyttja parkeringen på Sågen alla dagar har vi fått grusa och 
iordningsställa den s.k. ”Mejeriängen” som parkeringsyta. Vissa estetiska åtgärder återstår på denna 
innan dess kanter ser ut som vi önskar. 

Staket 
Ett ”besökarstaket” har satts upp vid vändskivan i Gräfsnäs. 

Plattformen i Gräfsnäs 
Plattformen i Gräfsnäs har grusats i samband med en filminspelning. 

Gångramp 
Gångrampen vid toaletten i Anten har byggts om under året och är numera lite bredare än den gamla 
så det blir lättare för rullstolsburna att ta sig in i toalettutrymmet.  

Sammanfattning 
Flera av våra byggnader är gamla och tarvar därför ett ganska omfattande underhåll. Ett underhåll 
som behöver ske under de närmast kommande åren för att detta inte skall bli ett stort problem. Här 
finns möjlighet för alla att engagera sig.  

 

 

Sandra Merking 
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. Ett 
antal avvikelser har dock inrapporterats till Säkerhetsavdelningen.  

För att kunna följa upp orsaken till avvikelser är det viktigt att dessa rapporteras. Detta kan 
inte nog påpekas. Inkomna avvikelser och incidentrapporter analyseras och utvärderingarna 
tar vi upp och blir grunden för de säkerhetsgenomgångar som sker på våren. 

Säkerhetsrevisioner 
Under året har Ulf Smedbo uppburit sysslan som säkerhetsrevisor.     

Transportstyrelsen 

Under 2017 har nya bestämmelser kommit från Transportstyrelsen om att formerna för vårt 
nuvarande trafiktillstånd skall omvandlas till ett tillstånd under begreppet ”Nationellt 
trafiksäkerhetstillstånd”.  

Detta medför att ytterligare ideell arbetstid behöver avsättas för att kunna skicka in de handlingar 
som krävs för att förnya vårt trafiktillstånd. Man har även aviserat att man under 2019 kommer 
att införa nya regler för infrastrukturförvaltare och det blir då en ny runda med ansöknings-
handlingar kring detta. 

Utbildning  

Säkerhetsutbildad personal har under våren genomgått prov avseende vårt säkerhetssystem. 
Även de obligatoriska 3-årsgenomgångarna för all personal i säkerhetstjänst vilket 
Transportstyrelsen föreskrivit har genomförts.  

Under året är ett antal personer klara för att examineras i olika säkerhetstjänster. Detta 
kommer att ske våren 2018. 

Administration  

Transportstyrelsens ökade tillsyn över vår verksamhet har medfört att administrationen kring vår 
verksamhet även den ökat. Som en del i detta är kraven på årlig personaluppföljning (prov, åkande 
uppföljning och drogtester), samt uppföljningen av läkarintyg, olycksstatistik, m.m.   

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 gör sitt bästa för att förhindra olyckor.  

 
Thomas Blidér 
Säkerhetschef    

Säkerhet 
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Banavdelningen handlägger underhållet av vår bana inklusive underhållet av signalanläggningar samt de 
fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckan 
Årets Banarbetsvecka genomfördes från fredagen den 29 april till och med söndagen den 7 maj. På 
linjen byttes ca 90 slipers mellan Anten och gamla vägbron, ca 30 slipers uppe i kurvan norr rakan, 
ca 180 slipers från övergången vid Bjälkholmen till Verona km 56+900.   
En ny vägövergång har lagts in vid km 54.850. 
Hela spår 1 har erhållit nya slipers och räler av 20 m längd. Spår 0 har erhållit nya slipers på ömse 
sidor av vägövergången. På stationssidan har även 20 m räler lagts in.  
Växel 2 i södra ändan av stationen har renoverats och färdigställts.  
På spår 2 rakt igenom stationen är det bytt ca 120 slipers . 
  

Vägmärken 
För att förbättra skyltningen vid våra vägkorsningar gentemot vägtrafiken har ett antal kryssmärken 
och ”Stop-tavlor” inköpts och monterats som ersättning för de gamla som var slitna och urblekta. 

Stoppmaskin 
Båda motorerna på vår självgående stoppmaskin från NKlJ havererade under säsongen. Två nya 
dieselmotorer har inköpts för att monteras som ersättning för de havererade motorerna.    

Destruktion av slipers  
Utbytta kasserade slipers har skickats till Trollhättan för destruktion på ett miljöriktigt sätt. 

Traktorgrävaren 

Traktorgrävaren ligger under Ba:s ansvarsområde. En hel del förebyggande underhåll har 
utförts under året. Ett nytt däck har fått inköpas under året.    

Signalarbeten  
In- och utfartssignalerna i Anten har renoverats vilket innebär att dessa monterats ned och 
skickats på blästring och målning. Nya skärmar till signalerna har tillverkats. Ljuslyktorna har 
renoverats. 
 

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

 
Revidering av växlar 
I samband med främst banarbetsveckan genomfördes en revision av växel 2 i Anten. 
 
 
 

Bana 
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Växtkontroll 
Växtkontroll har utförts på våra spårområden under våren. Vår utrusning behöver förnyas då denna 
inte längre uppfyller nya EU-krav och vi har under hösten tagit in en offert på en ny utrustning. 
 
Inhämtning av stolpar  
Inhämtning av stolpar, ungefär 50 stycken som tagits ned av Telias entreprenör mellan Anten och 
Gräfsnäs. Dessa har hämtas in av oss. Stolparna är lagrade på lastkajen i Kvarnabo under den tid det 
tar innan Telias entreprenör hämtar dessa. De stolpar som legat i Anten har kört till upplaget i 
Kvarnabo. Vi väntar nu  på att Telias entreprenör skall hämta dessa. 
 
Nygjutna signaltrummslock 
Genom en medlem har vi erhållit ett antal nygjutna signaltrummslock till de signaltrummor som 
finns vid väganläggningen i Anten. 
 
Spårintrång 
I samband med att Alingsås Kommun genomförde anslutningsarbeten på sin vatten/avloppsledning 
för att ansluta en ny fastighet till systemet uppstod problem då man utan medgivande gjorde intrång 
på spårområdet. Med anledning av detta genomförde Niklas Jörby samtal med ansvariga och marken 
kring spårområdet.      
 
Tack!  
Arbetena inom banavdelningen och signalsektionen har letts av Olof Brandelid respektive Andreas 
Johansson. Under banarbetsveckan leddes spårarbetena i Anten av Robin Stenström. Det är många 
som har hjälp till som vanligt, och vi vill tacka samtliga. Ingen nämnd och ingen glömd. 

  
Olof Brandelid 
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. 

 

Ytterligare ett trafikår är nu till ända. En ovanligt sval sommar som förefaller ha påverkat vår trafik 
i positiv bemärkelse. Genom åren har det noterats att vädret måste vara ”lagom” för att det skall 
komma många resande. Inte för varmt, då åker de till badstranden.  Inte för kallt eller regnigt, då 
stannar de hemma. Utan lagom. Så i det avseendet har nog sommaren varit bra. I år var 
planeringen att köra något fler dagar än förra året, det var tänkt att det skulle bli 44 dagar mot 42 
förra året. Men det tillkom ytterligare två lite enklare trafikdagar i september, där vi deltog i ”Via 
190” med rälsbusstrafik. Totalt blev det alltså 46 dagar vilket är över genomsnittet.  

 
 

Som tidigare nämnts var sommaren lämplig för tågresor och det har återspeglats i årets resultat 
som glädjande nog är bästa sedan åtminstone 1996. 2015 var ett rekordår som var svårslaget. Ett år 
då föreningens 50-årsjubileum firades, men i år överträffades även det. Tidvis var det extremt 
många resande och vi var tvungna att hänvisa en del att åka till Gräfsnäs och resa därifrån. Av den 
och andra anledningar har vi haft betydligt fler trafikdagar med biljettförsäljning i Gräfsnäs vilket 
återspeglats i siffrorna. Det har även varit uppskattat av de resande att dels kunna köpa en biljett 
och dels ha någon att prata med om att resa på AGJ. Det som däremot inte gått så vidare bra under 
året var gruppresorna som även de slog rekord, fast åt andra hållet. Det vill säga bottenrekord. En 
nyhet i år var att Yo1p rullade för första gången på ganska många år. Ett mycket uppskattat inslag i 
trafiken på Museibanans dagar. Antal resande blev 14 840 vilket är något bättre än förra årets 14 
540.  

 

 

 

Trafik 
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Gruppresorna  

Precis som för 2016 blev det tre trafikdagar med gruppresor. Men dessvärre blev det mycket dålig 
tillströmning av resande. Resultatet blev endast ca 17 500 kr vilket är det sämsta någonsin. Detta 
kan jämföras med toppåret 1996 då resultatet blev ca 174 000 kr, och genomsnittet de senaste tio 
åren på ca 62 000 kr. En avgång fick till och med ställas in på grund av total avsaknad av resande. 
Gruppresornas framtid håller nu på att granskas och funderingarna rör sig kring huruvida det går 
att öka intäkterna på något sätt. Med ett så lågt resultat som i år så är det tveksamt om det ens blir 
kostnadstäckning för oss, och skall det fortsätta på detta sätt är det kanske bättre att sluta med 
gruppresorna. Gruppresetågen drogs i år av HBA2, då vi fick lite problem med BLJ6 efter första 
trafikdagen. Men det föreföll inte ha någon negativ effekt på de (få) resande. Det blev ett ganska 
elegant litet ekipage med HBA2 i spetsen.  

Bastrafiken  

I år har vi faktiskt haft kapacitetsproblem vid flera tillfällen. Tågen har varit helt fulla och vi har 
fått hänvisa sent kommande resande till Gräfsnäs för att åka omvänt istället. Det är naturligtvis 
trevliga besvär men i förlängningen kanske det kan leda till problem. Årets bastrafik överträffade 
förra året och det betyder att nytt rekord sattes i år igen. Faktum är att så har skett sedan 2014. 
Vardagstrafiken ökade ordentligt medan helgtrafiken minskade något.  

Extratågen  

En återhämtning av extratågen skedde i år där det visserligen bara kördes fyra extratåg men ett av 
dem var för en filminspelning vilket gav bra betalt. Extratågen bestod av två ångtåg och två 
rälsbusståg. Resultatet blev jämförbart med 2015.  

 

Trafiken totalt  

Som tidigare nämnts blev 2017 återigen ett rekordår. Skillnaden mot 2016 var ca 5 %  

 

 
 

Utbildning  

Även i år har fokus legat på utbildning av ånglokspersonal. Utbildningen för en förare på YP har 
slutförts och slutligen har det skett tågklarerarutbildning.  
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Personal  

I år igen har Ylva arbetat hårt med personalbokningen. Av och till har det varit ett ganska 
besvärligt bokningsläge och som under tidigare år vädjar personalbokningen att all personal 
försöker hjälpa till genom att boka tjänstgöring tidigt och tjänstgöra många gånger.  

 

 
 
Trafiken 2018  

Planeringen för trafiken 2018 har inte färdig än. Dock lär det inte bli så stora skillnader mot 2017. 
Ett område som vi behöver fundera på är kapacitetshöjande saker. Den färdiga planeringen och 
tankarna om framtidens trafik blir ett ämne för kommande nummer av Jernvägsnytt. 
Trafikavdelningens uppmaning till alla är att redan nu börja fundera på tjänstgöringen 2018. Ju 
tidigare bokning desto större urval på de attraktiva tjänsterna, samt desto lägre blodtryck hos 
personalbokningen. Väl mött under 2018, och med emfas tack till alla som deltagit i trafiken i år 
och hållit tågen rullande. 

 
Fundera gärna redan nu på din tjänstgöring för nästa år. Du behövs! 
 
Väl mött! 

 
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 
 

Renoveringen av VGJ 31 samt ROJ 3 har bedrivits som fristående projekt och redovisas på 
annan plats. BLJ 6 har under året fungerat som trafiklok då VGJ 24 varit avställt för revision.
  

Diesellok 
Tp 3500. Loket har använts vid några tillfällen i årets trafik. Det tidigare problemet med 
lokets ena löpaxel har åtgärdats.  

 

Tp 3503 har inte varit i trafik under året. 
 

Z4p 405 har fungerat som växel- och arbetslok under året. Loket reparerades under våren 
då det bl.a. upptäcktes en läckande topplockspackning. Loket är nu i drift. 
 

Z4p 409. Loket genomgår för närvarande en omfattande revision. 
 

HBA 2 

Har under året vid några tillfällen fått ersätta BLJ 6 i trafiktågen bl.a. på gruppresedagarna.  
 

Rälsbussar och motorvagnar 
 

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

Yo1:an har driftsatts under året efter en omfattande översyn.  
 

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

 

Maskin 
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Personvagnar  
 
AGJ Co 22 har lämnat verkstaden efter 3 års revision. Själva korgrevisionen är nu 
avslutad. Just nu pågår renoveringen av boggierna.   

 

 AGJ CF 15 har även den lämnat verkstaden efter oljning av korg samt byte av 
plattformsvirke.  

 

Resgodsvagnar  
 
AGJ Fp 52 har under hösten tagits in i verkstaden för en renovering. Anledningen till 
detta är att vi saknar en vagn i vårt trafiktåg som har ordentlig kapacitet för bl.a. transport av 
barnvagnar och vi hoppas att denna vagn skall fylla detta behov.  

 
Annat 

Pumpen i Kvarnabo 
Har lagts i innan trafiksäsongen och tagits upp då denna avslutats. Har efter översyn i våras 
fungerat mycket tillfredställande.  

Besiktningar 
Trafikmaterielen har besiktigats inför årets trafik. 
 

Verkstaden 
Investeringar har skett i nya verktyg.  

 

Jenbachen 
Det lilla växelloket som bla. används för växling in- och ut ur verkstaden har spårats om 
under året och har nu godkänd spårvidd. Lokets maskineri har även fått en översyn. 

 

Verkstaden 
Vårt verktygsförråd har fyllts på under året genom inköp av diverse maskiner och verktyg.  

 

Karl-Inge Larsson 

Maskinchef 
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Sammanfattning  
 

Styrelsen blickar tillbaka på en väl genomförd trafiksäsong. Banunderhållet har fortsatt i 
obruten takt samt arbetena i verkstaden löper på. Vi har även fått tillskott bland den aktiva 
skara vilket glädjer oss.  
 

Föreningen är inne i en viktig och betydelsefull fas i vår utveckling. Vi står inom den 
närmaste tiden för ett antal beslut och åtgärder som kan ha betydelse för föreningens 
fortsatta verksamhet då kostnaderna för att genomföra dessa kan vara betydande.  
 

En del i dessa framtidsinvesteringar har kunnat genomföras under året då vi har tagit i drift 
vårt nya uppvärmningssystem i Anten. Arbetet med att bygga detta har skett under hösten 
och i oktober kunde detta tas i drift. Dagens värmeanläggningar, i den storlek som vi 
behöver, kräver omfattande investeringar. Vår nya anläggning har dock kunnat genomföras 
utan utökande av våra lån tack vare en donation. I och med detta får vi ett system som inte 
kräver daglig passning. Vi kan inte i längden lita på att medlemmar alltid på sin fritid skall 
åka till Anten för att elda, fylla på pellets eller akut åtgärda anläggningen.    
 

Vi måste snart komma till ett beslut om hur vi skall lösa förvaringsproblematiken i 
framtiden. I detta beslut kan innefattas att minska våra samlingar om inte externt kapital kan 
tillföras för nya förrådsbyggnader så även de icke renoverade fordonen kommer under tak. 
Går inte detta bör våra samlingar på sikt minskas.  I våra befintliga förvaringslokaler skall 
uppställning av renoverade fordon samt driftsfordon (även arbetsfordon) prioriteras. Det 
måste kännas meningsfullt att renovera våra fordon och att nyrenoverade fordon slipper 
förvaras utomhus.  

Vi måste även sortera våra förråd så att det som är värt att bevara bevaras och sådant som 
vi numera inte behöver avyttras. Förvaring kostar pengar och då skall dessa ytor användas 
för sådant som är värt att bevara och inte för sådant ”som är bra att ha” och som saknar 
kopplingar till smalspåret. En större rensning på Ödegärdet bör komma allt närmare. 

 

Även våra byggnader kommer att kräva en extra tillsyn under de närmaste åren. 
 

Den avgående styrelsen ser dock med stor tillförsikt framtiden an förutsatt att medlemmarnas 
intresse och engagemang behålls (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      Sandra Merking 

 


