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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2018. 

 

Berättelsen gör inget anspråk på att vara en komplett redovisning över vad som hänt inom föreningen under 
2018, 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 120 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 
Facebook: Patrik Engberg, Sandra & Christian Merking, 

Yvonne Emanuelsson, Marcus Jacobson, Olof 
Brandelid. 

  
Medlemsregisteransvarig: Lars Gustafsson 
  
Personal- och löneansvarig: Per-Olof Söderpalm 
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Medlemsregister 
Ansvarig: Lars Gustavsson 

Föreningen hade under 2018 695 fullbetalande medlemmar och 415 familjemedlemmar samt 1 
prenumerant.  

Detta gör en minskning med 15 fullbetalande medlemmar samt en minskning med 14 familje-
medlemmar medan prenumerantantalet är oförändrat, 1 styck. 
 

Jernvägsnytt 
Redaktör: Patrik Engberg 

 
 

Tidningen har under året utkommit med 3 nummer varav ett varit ett dubbelnummer. 
Redaktören tar tacksamt emot såväl förslag till som färdiga artiklar med smalspårs-
järnvägsanknytning. Jernvägsnytts utgivningsbevis har förlängts med 10 år.  
 

Hemsidan 
Ansvarig: Patrik Engberg 

Föreningens och järnvägens hemsida på Internet (www.agj.net) är en del av vårt officiella 
ansikte utåt. Hemsidan uppdateras allt eftersom material kommer in. Under hösten 
kompletterades denna med en Web-shop skapad av Bengt-Göran Landin i första hand för 
marknadsföring av biljettförsäljningen till tomtetågen.  

 
Facebook   
Ansvariga: Patrik Engberg, Sandra & Christian Merking, Yvonne Emanuelsson, Marcus Jacobson 
och Olof Brandelid 

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 
stort 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. 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. 

 
Personal 
Ansvarig: P.O. Söderpalm  

Föreningen har under 2018 haft Bernt Lindsjö lönebidragsanställd som vaktmästare på 50 
%. Bernts lönebidragsanställning har förlängts under året. Nivån på bidragsstödet från 
Arbetsförmedlingen har dock minskat i samband med senaste omförhandlingen.  
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Föreningsangelägenheter 
 

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 2019 samt en 
diskussion kring vår verksamhet.   
 

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 Gräfsnäs Slottspark ideell förening. 

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

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

Föreningen är andelsägare i Bjärke Energi. 

 

Förlängt varumärksskydd. 
Vårt varumärke ”En resa i tiden” har via PRV förlängts med 10 år. 

 

F-skatteregistrering. 
Föreningen har under året F-skatteregistrerat sig. Detta för att vid behov kunna styrka att vi 
bedriver ”yrkesmässig verksamhet”.  Detta med anledning av att vi vid inköp av vissa varor, 
som endast får säljas till den som bedriver ”yrkesmässig verksamhet”, krävt detta och 
lättaste sättet var att visa upp en F-skatteregistrering. 

 
Markbyte 
Under december månad kunde så föreningen slutligt avsluta markbytet med ägaren till Höglunda 
vårdhem i Gräfsnäs. Genom detta bedömer vi att vi har säkrat en framtida spår- och byggnads-
utbyggnad i området vid Gräfsnäs station.  

 

Framtidsplaner 
Under året har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram framtidsprojekt som är nödvändiga för 
vår verksamhet. Dessa presenterades under hösten för styrelsen som därefter dragit upp 
riktlinjerna för projektens fortsatta hantering. Ett projekt som prioriterats är Brobacka-
projektet. En ny framtidsplan för föreningsverksamheten för de kommande 5-åren håller på 
att tas fram.  

 

Ekonomi 
Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under balans- och 
resultatredovisningen för år 2018.  

Föreningens ekonomihantering har numera blivit ganska omfattande. Som en del av detta så 
skall de medlemmar som har rätt att handla i föreningens namn i första hand styra inköpen 
till företag och försäljare där vi har rabatt och kan få inköpen på faktura.    
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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 
Trafikchef: Patrik Engberg 

Bitr Trafikchef: Pierre Enbert 
Säkerhetschef: Tomas Blidér 

Dokumentansvarig: Lars Johansson 
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.  
 

Bana 

Satsningen på banunderhållet har fortsatt under året. Under året har spårriktaren varit i drift 
efter ett antal års uppehåll. Det stora slipersbytet på huvudlinjen är nu slutfört och man 
övergår nu till rent underhålls byte. Under året har banan besiktigats av en extern 
besiktningsman.  

 

Maskin 

Vårt ordinarie driftånglok VGJ 24 har varit under revision under året och istället var det 
meningen att BLJ 6 skulle ta huvudansvaret för trafiken. Så blev det dock inte utan det blev 
motorloket HBA 2 som blev huvudaktör.  Arbetet med renoveringen av VGJ 31 fortsätter. 
Det är prioriterat att vi har minst 2 ånglok drift under 2019. 
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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. 

2018 var året som vi på grund av den ihållande torkan kom att bedriva merparten av trafiken 
med hjälp av motorlok. Det var HBA 2 som fick dra det mesta lasset under året.  

 

Säkerhet 
Under våra kontakter med vår Tillsynsmyndighet Transportstyrelsen (TS) står det ännu en 
gång klart att även om vi är en förening så särbehandlas vi inte av dessa.  

Precis som i ett järnvägsbolag kräver TS specifikt ansvariga för verksamheten. Det betyder 
bl.a. man inte accepterar att all säkerhetsrelaterad verksamhet liksom föreningens ekonomi 
beslutas på års- eller medlemsmöten. TS vill se uttalat ansvariga personer bakom dylika 
beslut d.v.s. avdelningsansvariga eller styrelsen.  

 

Fastigheter 
Satsningen på våra byggnader har fortsatt även detta år. Under året togs den nya värme-
anläggningen i Anten i drift. I Kvarnabo har ett fönsterbyte genomförts. Fasadmålning har 
påbörjats på ett antal fastigheter. Vi konstaterar att fastigheterna i år och under kommande 
år blir en del av verksamheten som kan komma att dra betydande kostnader.  
 

Café, museihall och försäljning 
Försäljningen har under 2018 koncentrerats till caféet i och med att vi drivit detta i egen 
regi. Caféet och den försäljning som sker där har blivit en viktig del i verksamheten och 
även för trivseln hos våra besökare och aktiva.  

Utställningsverksamheten i Museihallen har utvecklats och blir allt mer omfattande.  

 

Information och PR 
Trafikannonseringen har under trafiksäsongen varit relativt sparsam. Annonsering har dock 
skett i olika branschtidningar men framförallt i lokaltidningarna i Alingsås. Tonvikten har 
lagts på att uppdatera hemsidan och Facebook. 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  
 

En tryckt trafikbroschyr på svenska och engelska har spridits på olika arrangemang i länet 
samt till turistbyråer i Västsverige.  

 

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. 

Oklarheter kring turistverksamhetens vara eller icke vara och huvudman inom kommunen 
har gjort att det stundtals varit oklart vilka kontaktvägar som skall användas i samband med 
dessa kontakter.   

 

 

 

 



7 av 16 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg 2019 

 

 

Vissa fristående, ej direkt avdelningsstyrda projekt 
 

VGJ 31 

Arbetet med VGJ 31 rullar på så sakteliga, kanske till synes mycket sakta för den tillfällige 
besökaren i verkstaden. I början av 2016 hade ångpannan fogats ihop och nitats samman, 
löpboggien monterats ihop och arbete pågick med bromssystem och drivhjulslager.  

Sommaren 2016 var lagren klara att montera och ramen hamnade åter på egna hjul. Därefter 
vidtog det mycket omfattande arbetet med lokets bromssystem, där det mesta fick 
nytillverkas: hängen, dragstag, balanser mm. Först framåt hösten 2017 var alla delar klara, 
men de utgjorde då en fröjd att montera. Resultatet blev mycket bra!  

Efter att bromsrörelsen kommit på plats kunde arbetet med att konstruera en ny asklåda 
påbörjas. Denna byggdes upp av 6-8 mm cortenplåt och var färdig framåt sommaren 2018. 
Samtidigt påbörjades arbetet med fyrboxens rosterstavar och upplag. Dessa tillverkas i 
högtemperaturstål och utgör en tuff match att bearbeta. Samtidigt är hållbarheten vida 
överlägsen traditionella roster i gjutjärn.  

Man har även börjat titta på lokets maskineri så smått. De bakre cylinderlocken har 
monterats och lokets gejdrar har planslipats inför montering. Nya luftvägsventiler har 
tillverkats och väntar på montering. Nästa steg blir att plocka fram tvärstycken, kolvar och 
kolvstänger.  

Även lokets tryckluftssystem börjar det bli dags att ta ett grepp om; huvudbehållaren (från 
Gp 3134 ursprungligen) har hämtats fram och välsignats av Inspecta. 

 

Värmeanläggningen 
 

Den mycket omfattande ny och ombyggnaden av värmesystemet har fortsatt under året och 
bl.a. har verkstadens mindre värmefläktar bytts ut mot två stycken större monterade vid 
trappan till andra våningen.  

 

Järnvägens administration och arkiv 
 

Verksamhetsadministration 

 

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. När det gäller denna typ av kommunikation förväntar sig kunden eller 
den som kontaktar föreningen ett svar inom närtid. Detta ger krav på en löpande bevakning och 
kommunikation. Alla inser inte att alla inom AGJ arbetar ideellt.  

Ett önskemål som uppkommit under året är att inrätta någon form av samlat föreningsarkiv. I 
dagsläget finns handlingar såväl i Anten som hemma hos enskilda medlemma.  

Ett förslag till uppförande av ett fristående föreningsarkiv i form av ett Attefallshus har tagits fram 
med en tänkt placering i anslutning till föreningslokalen ”Paradiset”.   
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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 28 april till och med söndagen den 6 maj.  
 I år var huvudtemat spårriktning. Rakan vid Humlebo samt kurvan vid ”Vita Bron” riktades och 
grusades. Även Kvarnaborakan samt insatser mellan Kvarnabo och Gräfsnäs genomfördes.  
Under veckan byggdes även en gångöverfart i Kvarnabo. 

 
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.  
 

Signalarbeten  
Bantelefonanläggningen har tagits i drift längs linjen varför vi numera inte behöver vara 
beroende av det vanliga telefonsystemet. Ett begagnat ”teknikhus” har införskaffats och som 
kommer att placeras i anslutning till parkeringsplatsen och dit mycket av vår 
”kommunikationsteknik” avses samlas. 

 

Besiktningar och planering  
Som vanligt har hela banan besiktigats. En stor banbesiktning genomfördes av en extern besiktnings-
man. Samtliga växlar, vägövergångar, signalanläggningar, broar mm gåtts igenom och protokollförts.  
 
Växtkontroll 
Ingen växtkontroll har utförts under året p.g.a. värmen. En ny utrustning som uppfyller de nya EU-
kraven har inköpts.  
 
Tack!  
Arbetena inom banavdelningen och signalsektionen har letts av Olof Brandelid respektive Andreas 
Johansson. Under banarbetsveckan leddes spårarbetena av Olof Brandelid och Anders Johansson 
Det är många som har hjälp till som vanligt, och vi vill tacka samtliga. Ingen nämnd och ingen 
glömd. 

  
Olof Brandelid 
Banchef 

Bana 
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Maskinavdelningen ansvarar för fordonsunderhållet exklusive banavdelningens fordon. Avdelningen leds av 
Maskinchefen. 

 

Ånglok 
Arbetet med stagbults- och tubbytet på VGJ 24 har fortsatt under året. Meningen var att BLJ 6 
var avsett att under året fungera som trafiklok i VGJ 24:as frånvaro, men vädret ville annat.  

Renoveringen av VGJ 31 samt ROJ 3 har bedrivits som fristående projekt och redovisas på 
annan plats. 

  

Diesellok 
Tp 3500 har använts vid något tillfälle i årets trafik. Det tidigare problemet med lokets ena 
löpaxel har åtgärdats. Tp 3503 har varit i begränsad trafik under året. Sista trafikdagen 
uppkom dock ett kylarproblem på loket som måste åtgärdas innan det åter kan tas i trafik.  
 

Z4p 405 har fungerat som växel- och arbetslok under året. Z4p 409 genomgår för 
närvarande en omfattande revision. HBA 2 har under året varit huvudlok i trafiken och 
gjort detta med den äran. Den tidigare genomförda renoveringen har lönat sig med råge.   
 

Rälsbussar och motorvagnar 
 

YBo5p 913 och UBo3yp 2120 har under trafiksäsongen använts i trafiken. Yo1:an 
har varit i trafik vid några tillfällen under året och VGJ X 1 101 ”Gullhönan” har 
använts i trafiken vid några speciella tillfällen under året.   
 

Person- och resgodsvagnar  
 
AGJ Co 22 lämnade förra året verkstaden efter 3 års korgrevision. Arbetet har under året 
fortsatt med helrenovering av vagnens boggier. AGJ Fp 52 står i verkstaden för 
helrenovering.   
 

Verkstaden 
Vårt verktygsförråd har fyllts på under året genom inköp av diverse maskiner och verktyg. 
Vårt avtal med Air Liquid har upphört, ett nytt sponsorsavtal är tecknat med AGA.   
 

Verkstadsgården  
 

Vi har även påbörjat en städning av området kring verkstaden där det börjat att läggas upp 
en mängd med olika föremål. Vi kommer att hitta en ny plats för vår skrotcontainer då en 
massa icke skrot har under en tid hamnat i denna. 

 

Karl-Inge Larsson 

Maskinchef 

Maskin 
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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. 

 

Förra året skrev i motsvarigheten till denna redovisning att det var en ovanligt sval sommar, 
sommaren 2017. I år blev det som bekant raka motsatsen med hög och långvarig värme som 
sannolikt saknar motsvarighet i modern tid. På grund av den resulterande extrema brandrisken så 
var vi tvungna att köra med diesellok i stort sett hela sommaren. Endast ett fåtal trafikdagar kunde 
köras med ånglok.  

Tidigare erfarenheter har visat att är vädret alltför bra så ägnar sig våra resande oftast åt andra 
saker än att åka tåg och i kombination med att vi inte kunde köra ånglok så befarade vi att det 
skulle bli en stor minskning av intäkterna. Nu blev också så fallet, men faktiskt inte så illa som 
befarat. Visserligen tappade vi ca 30 % men trots det lyckades vi komma över miljonstrecket.  

 

Till det skall tilläggas att tomtetågen i december har förskottsbetalats vilket gett ytterligare 
intäkter. HBA2 fick dra ett tungt lass i årets trafik men fungerade utan mankemang. Likaså de få 
förare som var godkända på HBA2. Men en positiv effekt av att köra med HBA2 var att fler förare 
kunde utbildas och bli godkända. Vidare kan vi konstatera att de resande verkar uppskatta även 
diesellok. 
 

Bernt har bemannat Gräfsnäs under hela trafiksäsongen vilket de resande har uppskattat. Det syns 
också på biljettstatistiken då fler biljetter än tidigare sålts där.  

 

 
Det blev 39 trafikdagar varav en gruppresedag. Sedan kördes det fyra extratåg. Utöver det har det 
körts fyra tomtetågsdagar under två helger i början av december. Antal resande blev 9866 att 
jämföra med 14 840 förra året. Tomtetågen ej inräknade där ca 800 personer reste. 

Trafik 
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Gruppresorna  

Inför 2017 beslöts det att minska antalet gruppresedagar till en enda och det gjorde att vi fick en 
rätt bra beläggning den enda dagen. Samma sak upprepades i år och det gav samma resultat, det 
vill säga bra beläggning under den enda gruppresedagen. Resultatet blev 19 460 kr att jämföra med 
17 650 kr förra året. Även i år stod HBA2 för dragkraften.  

 

Tomtetågen 

2017 körde vi s.k. tomtetåg för först gången. Visserligen enbart en dag, men denna dag gav 
mersmak. 2018 hade vi ökat ut detta till 4 dagar. Det tog inte många dagar innan alla platser var 
bokade oh därför fick vi lägga till två tåg. Totalt kördes under dessa dagar 800 personer med 
rälsbussen till Tomtebo. 

Ett sådant här arrangemang kräver dock en hel del förberedelser speciellt om man vill göra hela 
arrangemanget attraktivt. Mycken tid lades ned på detta men förhoppningsvis skall vi ha igen en 
hel del till nästa år.  
 

Bastrafiken  

Trots vädret löpte bastrafiken på bra utan större mankemang. Banan klarade sig bra trots den 
extrema värmen. Inga solkurvor, endast lite krångel med vändskivorna som emellanåt behövde 
kylas av något för att kunna svängas runt. Det var något förvånande att antalet resande blev så pass 
bra trots värmen. Då vi inte haft särskilt många förare av HBA2 och det har inneburit att ett fåtal 
har dragit ett enormt stort lass med jättemånga förartjänstdagar. Under senare delen av säsongen 
tillkom dock ytterligare några examinerade förare av HBA 2. 

 

 
Extratågen  
 

Extratågen blev fyra stycken varav tre med YP och ett med HBA2. Trafiken totalt Som tidigare 
nämnts blev trafiken märkbart sämre i år på grund av vädret men trots det inte så dåligt som vi 
befarat, samt att tomtetågens intäkter tillkom.  
 

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 samt jagande av personal övrig tid. Ylva Bokgren har innehaft denna 
uppgift under året.  
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Personal 

 I år igen har Ylva och Alexander Lagerberg – i synnerhet Ylva - arbetat hårt med 
personalbokningen, och situationen har varit extra besvärlig då vi inte haft särskilt många 
dieselloksförare att tillgå. Av och till har det även varit ett ganska besvärligt bokningsläge på andra 
fronter och som under tidigare år vädjar personalbokningen att all personal försöker hjälpa till 
genom att boka tjänstgöring tidigt och tjänstgöra många gånger.  

 

Trafiken 2019  
 

Planeringen för trafiken 2019 är preliminärt färdig och skillnaderna mot 2018 blir att antalet 
veckor med vardagstrafik minskas från fem till fyra. Sista veckan i juli försvinner. Utöver 
sommartrafiken tillkommer också Tomtetågen i december, som redan efter två år har blivit mycket 
uppskattat av våra besökare. Till sist: Trafikavdelningens uppmaning till alla är att redan nu börja 
fundera på tjänstgöringen 2019. Ju tidigare bokning desto större urval på de attraktiva tjänsterna, 
samt desto lägre blodtryck hos personalbokningen. Väl mött under 2019, och återigen med stort 
emfas tack till alla som deltagit i trafiken i år!  

 

 

 

 

Patrik Engberg,  
Alexander Lagerberg, 
Pierre Enbert och Ylva 
Bokgren  

AGJ trafikavdelning 
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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.     
 

AGJ och tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.  
Det krävs tillstånd för att skjutsa passagerare med tåg – även för en museijärnväg som vår. 
Transportstyrelsen (TS) heter den myndighet som delar ut dessa tillstånd och de finns i 
Borlänge.  

Det ena är att bedriva s.k. infrastrukturverksamhet. Det andra är ett Nationellt trafiktillstånd 
AGJ har båda dessa tillstånd.  Det Nationellt trafiktillståndet gäller minst fem år framåt 
medans Infrastrukturtillståndet skall omprövas 2019. Under 2019 kommer mycket att hända 
inom järnvägssektorn p.g.a. införandet av det 4:e järnvägspaketet inom EU. Detta kommer i 
högsta grad att påverka museibanesektorn då förändrad lagstiftning tillkommer. För AGJs 
del kommer detta att medföra ökad administrativt arbete under en övergångstid.  

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 har en del personer examinerats i säkerhetstjänst medan ytterligare ett antal 
personer är klara för att examineras i olika säkerhetstjänster. Detta kommer att ske våren 
2019. 

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 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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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. 

Humlebo 
Hamling av träd vid vägövergången vid banvaktsstuga i Humlebo har skett.  

Värmeanläggning 
Den nya luft/hetvattenpump som installerats i Anten för att värma verkstäder och 
personalutrymmen har fungerat klanderfritt och avlastat oss en hel del arbeten med 
uppvärmning. I verkstaden har två värmefläktar bytts ut. 

Gräsmattor och gångvägar 
Löpande gräsklippning har skett under året såväl i Anten, Kvarnabo som i Gräfsnäs av 
medlemmar. Yngve Emanuelsson har ansvarat för gräsklippningen i Anten. Ulf Alm har gjort 
detta i Kvarnabo. Dock har klippningen p.g.a. värmen varit begränsad. Gustav och Inga-
Britt har gjort stora insatser i samband med bortstädningen av alla nedfallna löv och grenar. 

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 vår anställde som löpande 
städar och ser till våra utrymmen.  

Nockpannor 
Cafeet, uthuset och gamla kiosken i Anten har försetts med nya nockpannor. 

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. Arbetet med att rusta upp Antens stationshus har påbörjats 
och för att detta skall göras på rätt sätt har en antikvarie anlitats för att ta fram förslag på vad som bör 
göras och hur detta skall göras  

 

Sandra Merking 
Fastighetschef 

Fastigheter 
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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.  

 
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 under årets drivits i egen regi. Genom en stor arbetsinsats av ett 
begränsat antal medlemmar har caféet kunnat hållas öppet samtliga trafikdagar. Nya 
utemöbler har inköpts.  

 

 
 
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 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. 

 

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. 
Ansvariga för hallen under året har varit Mikael Andersson och Mats Andersson. 
 
Ylva Bokgren och Sandra Merking 
Försäljningsansvariga 

 

Försäljning 
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Sammanfattning  
 

Styrelsen blickar tillbaka på ett år som inte varit sig likt främst då det gäller trafik-
verksamheten som nästan uteslutande fått bedrivas med motorlok. Vi kan blicka tillbaka på 
en väl genomförd säsong då inga tåg fått ställas in och inga allvarliga olyckor inträffat.  
Banunderhållet har fortsatt samt arbetena i verkstaden löper på. Vi har även fått tillskott 
bland den aktiva skaran vilket glädjer oss. Tyvärr har även en del aktiva gått bort och lämnat 
oss under året. Det som oroar oss är de signaler som kommer avseende ökade krav på de 
som hanterar ångpannor s.k. certifiering. Hur detta kan komma att slå mot dessa kategorier 
och krav på ökat engagemang i respektive funktion är oklart.  
 

Vi har i år valt att korta ned denna verksamhetsberättelse då mycket av det som händer 
numera finns att läsa på sociala medier.  
 

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. Under året har första delen av en behovsinventering av kommande 
större byggnadsinvesteringar tagits fram och denna arbetar nu styrelsen vidare på. Styrelsen 
tittar även på hur dessa projekt skall kunna finansieras. 
   
I nämnda behovsinventering finns även delförslag på hur vi skall lösa förvarings-
problematiken i framtiden. I dagsläget ingår idag inte att vi kan tvingas att minska och 
prioritera i våra samlingar om inte externt kapital kan tillföras för nya förrådsbyggnader. 
Detta så att även de icke renoverade fordonen kommer under tak. I våra befintliga 
förvaringslokaler prioriteras i dagsläget uppställning av renoverade fordon samt driftsfordon 
(även arbetsfordon). Men dessa lokaler är fyllda till brädden. 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 Ödegärdets förrådsytor kommer 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    Magnus Liberger   Olof Brandelid     Andreas Johansson      Thomas Blidér 

 

Marcus Jacobsson      Sandra Merking    Pierre Enbert      Per-Olof Söderpalm      


