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Föreningen 

Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg  
 

Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta  
sätt framlägga en verksamhetsberättelse för år 2020. 

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

inom föreningen under 2020, 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 
Alexander Lagerberg Ledamot 
Thomas Blidér Ledamot 
Anders Wallman Suppleant 
Robin Stenbäck Suppleant 
 

Styrelsen har handlagt 137 blandade 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: Lars Johansson 
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Medlemsregister 
Ansvarig: Lars Gustavsson 

Föreningen hade under 2020 661 fullbetalande medlemmar och 412 familjemedlemmar 
samt 2 prenumeranter.  
Detta gör en minskning med 16 fullbetalande medlemmar men en ökning med 7 familje-
medlemmar. Prenumerantantalet har ökat med 1 styck. 
 

Jernvägsnytt 
Redaktör: Patrik Engberg 

 
 

Tidningen har under året utkommit med 4 nummer. Redaktören tar tacksamt emot 
förslag till artiklar med smalspårsjärnvägsanknytning. Tidningen ger inte ut sig 
själv utan behöver alla medlemmars medverkan.  
 

Hemsidan 
Ansvarig: Patrik Engberg 

Föreningens och järnvägens hemsida på Internet (www.agj.net) är en del av vårt 
officiella ansikte utåt. Hemsidan har kompletterats med en Web-shop skapad av 
Bengt-Göran Landin för i första hand marknadsföring av biljettförsäljningen till 
tomtetågen. Arbete pågår med att ta fram en helt ny hemsida.  

 
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 

Tidigare var ”Anten-Internen Express” ett informationsblad som via mail skickas ut 
till aktiva medlemmar av ordförande. Efter att vår tillsynsmyndighet påpekat att det 
internt inom järnvägsverksamheten skall finnas ett sätt att snabbt nå ut, i första 
hand till de säkerhetsutbildade inom verksamheten, har bladet omvandlats till detta 
syfte.  Av praktiska skäl skickas detta ut via ordförandes e-postkonto. Bladet 
utkommer ca en gång i veckan.  
 

Personal 
Ansvarig: Lars Johansson  

Föreningen har under 2020 haft Bernt Lindsjö lönebidragsanställd som vaktmästare på 50 %.  
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Föreningsangelägenheter 
 

Föreningsmöten 
2020 har varit ett underligt år för föreningsmötesverksamhet. Årsmötet som skulle hållas 
under mars månad fick skötas fram till juni månad. Det föreningsmöte som planerades 
under hösten fick ställas in på grund av nya utbrott av pandemin. Dock kunde ett trafikmöte 
hållas under hösten där det även fanns möjlighet att närvara via digitala medier.     
 

Försäkringar 
Via försäkringsagenten Söderberg & Partners 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 föreningen Gräfsnäs 
Slottspark ideell förening. 
Vidare är vi medlemmar i Antens Väg & Vattenförening, Ödegärdets Vägförening, 
Kvarnabo Vägförening och Gräfsnäs Vägförening.  
Föreningen är även andelsägare i Bjärke Energi. 

 

Årsmötesuppdrag 
Styrelsen har arbetet med de uppdrag som årsmötet gav oss i uppdrag 2020 att 
arbeta vidare med. Detta har omfattat arbeten för en förlängning av arrendeavtalet 
avseende Ödegärdet samt olika kontakter för att kunna förverkliga en isolering av 
lokstallet, nytt vagnsförråd i Anten samt övernattningsstugor.  
Kostnadsberäkningar för de olika projekten håller på att tas fram tillsammans med 
ritningar avseende utformningen av projekten. Hjälp har efterlyst för att få hjälp 
från medlemmarna att ta fram ritningsunderlag.   
Styrelsen har även börjat titta på hur föreningen ekonomiskt skall kunna genomföra 
projekten.  

 

Digitala medier 
Att de digitala medierna, bl.a. Facebook och hemsidan, har alltmer utvecklats till att 
vara ett av de viktigaste sätten att presentera vår verksamhet för andra och även få 
nya resenärer till vår järnväg.  
 

Arbete pågår även med att digitalisera våra administrativa system och placera flera 
av dessa i det ”digitala molnet” med möjlighet för åtkomst från flera ansvariga inom 
föreningen samtidigt. Ett dylikt redskap skulle underlätta arbetet med 
administrationen inom föreningen betydligt. Tyvärr har pandemin till vissa delar 
varit hämmande för detta arbete.  
 

Ekonomi 
Närmare redovisning av föreningens ekonomiska situation finns att läsa under 
balans- och resultatredovisningen för år 2020.  
Föreningens ekonomihantering har numera blivit ganska omfattande och satts på 
prov under dessa pandemitider.  

 



5 av 16 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg 2020 

 

 
Anten - Gräfsnäs Järnväg 

Anten - Gräfsnäs Järnväg drivs av Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg. 
Föreningens årsmöte har gett styrelsen i uppdrag att under året sköta denna 

verksamhet. Styrelsen har delegerat ansvaret för delar av denna verksamhet till ett 
antal befattningshavare inom olika ansvarsområden. 

Av styrelsen och avdelningsansvariga utsedda befattningar inom 
järnvägsverksamheten 
 

Banchef: Christian Merking 
Bitr. Banchef: Robin Stenbäck 

Maskinchef: Karl-Inge Larsson 
Trafikchef: Patrik Engberg 

Bitr. Trafikchef: Pierre Enbert 
Säkerhetschef: Tomas Blidér 

Bitr. Säkerhetschef: 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 kommer att binda 
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 banarbetsveckan 
genomfördes slipersbyte på bangården i Anten, slipersbyte Kvarnabo - Gräfsnäs och 
på spåret ned mot Brobackatunneln. Omfattande underhållsåtgärder har påbörjats 
på Ödegärdet med såväl spår- som växelrenovering. Två av banavdelningens 
prioriteringsområden under året har varit Brobackaspåret och den påbörjade 
spårupprustningen på Ödegärdet. 

 

Maskin 

VGJ 24 har varit trafiklok under året. Under museibanans dagar i augusti kunde 
vagn 24 (SRJ Co 69) sättas i trafik efter en omfattande renovering.  I övrigt har det 
varit löpande underhåll och åtgärdande av plötsligt uppkomna fel på såväl YP-buss 
913 som på släpet till denna. Arbetet med renoveringen av VGJ 31 fortsätter.  
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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. 
Årets trafik har kunnat genomföras med ånglok till såväl de aktiva som våra 
besökares glädje. Dock har pandemin satt sina spår i trafiken ekonomiskt. Efter en 
svag inledning i juni tog sig besökarantalet i juli och augusti. Pandemin tvingade oss 
tyvärr till att ställa in tomtetåget i år.  
 

Trafikavdelningen arbetar med att försöka optimera vår trafik och köra våra 
ordinarie tåg på datum och tider som passar såväl våra aktiva som våra resenärers 
önskan.    
 

Säkerhet 
Under ett antal år har EU ett antal s.k. järnvägspaket diskuterats och 
implementerats inom EU för att göra järnvägsverksamheten inom unionen likartad 
i alla länder. I och med att det 4:e järnvägspaket avsågs implementeras under 
hösten 2020 så skulle Sverige kunna få en särlagstiftning för de föreningar som kör 
på banor fristående från det internationella järnvägsnätet. Pandemin har dock 
skjutit upp detta beslut till 2021. 
En annan sak som tagit upp vår administrativa verksamhet har varit Arbetsmiljö-
verkets påbud om certifiering av alla som skall sköta en ångpanna. AGJ har liksom 
flera andra föreningar sökt dispens från delar av denna föreskrift. I december kom 
dock beskedet att Arbetsmiljöverket skjutit upp införandet till december 2022. 
     

Fastigheter 
Satsningen på våra byggnader har fortsatt även detta år.  
Ett utbyte av takpannor har påbörjats på våra fastigheter. Under senhösten 2019 
byttes taket på stationshuset i Anten och under våren 2020 byttes taket på cafeét i 
Anten. Förberedande arbeten har även gjorts avseende ett takbyte på stationshuset i 
Gräfsnäs. Till detta utbyte har Lions i Sollebrunn bidragit med 25.000 kr. 
Omläggningen beräknas kosta ca 150.000 kr p.g.a. omfattande snickeriarbeten.  Vi 
konstaterar, som tidigare nämnts, 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 även under 2020 koncentrerats till caféet. Caféet och den 
försäljning som sker där har blivit en viktig del i verksamheten och även för trivseln 
hos våra besökare och aktiva. Kontakterna med Miljö & Hälsa i Alingsås har även 
varit omfattande i år främst beroende på att vi nyttjar vatten från Antens Väg & 
Vattenförening och inte har kommunalt vatten. Provtagningen kring detta kostar 
föreningen betydande summor vilket vi överklagat upp till Förvaltningsrätten.  
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. Vi har även 
kunna nyttja Lotti Knutsen (känd influencer) för att sprida AGJs budskap. 
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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 frågan om dess 
huvudmannaskap inom kommunen har gjort att det stundtals varit oklart vilka 
kontaktvägar som skall användas gentemot kommunen. Kontakter håller på att 
skapas på regional och lokal nivå för framtida stöd för vår verksamhet. 
 
Pandemin medförde ett visst intäktsbortfall men detta blev mest kännbart 
ekonomiskt då de s.k. tomtetågen fick ställas in i början av december.  

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  
Under 2020 har arbetet koncentrerats mot lokets maskineri. Cylinderlocken har 
monterats och lokets gejdrar har planslipats och monterats. Nya luftvägsventiler 
har tillverkats och monterats. Nu pågår arbetet med tvärstycken, kolvar och 
kolvstänger.  
 

Film 

Under det gångna året har vi haft filmfolk på besök vid ett antal tillfällen. SF:s 
storsatsning ”Utvandrarna” spelades in i Anten under fyra dagar i oktober. 
Förberedelserna och efterarbetet engagerade dock medlemmar i flera veckor. Även 
scener till andra mindre filmprojekt och musikvideos har spelats in i Anten.  
Dylika extratåg och disposition av anläggningen ger extrainkomster men sliter på 
våra aktiva då vi måste ha ett antal personer på plats hela tiden, vilket innebär att 
dessa behöver ta semester för att projekten skall kunna genomföras. 

 

Järnvägens administration och arkiv 
 

Verksamhetsadministration 
Administrationen inom föreningen har ökat genom åren, speciellt då mycket skickas genom 
sociala medier och man förväntar sig snabba svar. Likaså har den interna 
kommunikationen i mycket styrts över till i första hand e-post. Detta ger krav på en löpande 
bevakning och kommunikation inom hela AGJs organisation. Alla inser inte att alla inom 
AGJ arbetar ideellt.  
Ett önskemål är att inrätta någon form av samlat föreningsarkiv. I dagsläget finns 
handlingar såväl i Anten som hemma hos enskilda medlemma.  
Arkivfrågan är en av de framtidslösningar som vi behöver komma till beslut om inom en 
nära framtid.   
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Banavdelningen handlägger underhållet av vår bana inklusive underhållet av signalanläggningar samt de 
fordon som tillhör avdelningen.  

Banarbetsveckan 
Årets Banarbetsvecka genomfördes vecka 18 från fredagen den 25 april till och med 
söndagen den 4 maj. I Anten genomfördes ett totalbyte på spår 5 (museihallen – växel 15). 
Efter genomfört totalbyte på detta spår genomfördes även ett totalbyte av slipers på spår 0 
längs med lastkajen (del mellan spärr I – spärr II). Resterande del av detta spår är tidigare 
bytt. I Gräfsnäs genomfördes ett slipersbyte på linjen från ”granhäcken” söder Gräfsnäs och 
upp mot Gräfsnäs. På denna sträcka byttes ca 300 slipers. Arbetet fortsatte därefter arbetet 
söderut med ströbyte från den tidigare nämnda granhäcken och ned mot Kvarnabo. På 
denna sträcka byts ca 80 stycken sliprar 
 

Som en extra bonus, då vi fick tid över byttes ytterligare sliprar på spåret ned mot 
Brobackatunneln. Efter detta hanns det dessutom med att ballastploga och sopa hela 
sträckan mellan Anten och Gräfsnäs innan trafikstraten. Detta inklusive växtkontroll på 
hela sträckan. 
 

Mellan trafikdagarna i sommar har det även hunnits med att rikta och justera vissa mindre 
sättningar och skevheter i spåret längs linjen.  

Destruktion av slipers  
Utbytta kasserade slipers har skickats till Trollhättan för destruktion. 
 

Signalarbeten  
Det begagnade ”teknikhus” som införskaffades förra året och som kommer att 
placeras i anslutning till parkeringsplatsen och dit mycket av vår ”kommunikations-
teknik” avses samlas har tagit mycken administrativ kraft vilken framgår av artiklar 
i föreningstidningen Jernvägsnytt. Projektering av en uppgradering av signal-
anläggningen för Brobackatrafiken pågår. 
 

Besiktningar och planering  
Som vanligt har hela banan besiktigats innan trafikstarten. Samtliga växlar, vägövergångar, 
signalanläggningar, broar m.m. har gåtts igenom och protokollförts.  
 

Tack!  
Arbetena inom banavdelningen och signalsektionen har letts av Christian Merking och 
Robin Stenbäck samt Andreas Johansson. Det är många som har hjälp till som vanligt, 
och vi vill tacka samtliga. Ingen nämnd och ingen glömd. 

  

Christian Merking 
Banchef 
 

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

 

Ånglok 
VGJ 24 var trafiklok under året. Under våren var loket inne i verkstaden för översyn. 
Arbeten har även skett på BLJ 6 där arbeten med slidstyrningen pågår. Renoveringen 
av VGJ 31 samt ROJ 3 har bedrivits som fristående projekt. 

  

Diesellok 
Tp 3500 har använts vid något tillfälle i årets trafik. Tp 3503 har inte nyttjats i trafik 
under året  
 

Z4p 405 har fungerat som växel- och arbetslok under året. Z4p 409 är avställd för 
revision. HBA 2 har under året varit reservlok i trafiken och även varit i trafiktjänst 
ett antal trafikdagar.    
 

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.  
Rälsbussläpet UBo3yp 2120 fick under hösten en ny värmare installerad.  
 

Person- och resgodsvagnar  
 
AGJ Co 24 lämnade under sensommaren verkstaden och kunde nyttjas i trafik 
under Museibanans Dagar. Även AGJ Fp 53 kunde tillfälligt lämna verkstaden för 
att delta i filminspelningen men togs därefter in i verkstaden igen för slutfinish.     
 

Godsvagnar 
Renovering av VGJ Gä 1084 (Pellerinvagnen) har påbörjats under hösten. 
 

Verkstaden 
Vårt verktygsförråd har fyllts på under året genom inköp av diverse maskiner och 
verktyg. Flera fordon har under året varit inne i verkstaden för underhåll eller 
reparation bl.a. Jenbachen som fick problem med kylningen.  

 
 

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. 

 

2020 har hittills varit ett märkligt och otrevligt år på grund av den rådande globala 
pandemin. Vem kunde gissa det i början av året?  
 

Trafiken 
 

När planeringen av trafiksäsongen skulle planeras mer i detalj så vreds och vändes det på 
frågan huruvida trafik skulle köras eller inte. Och i så fall i vilken omfattning. Slutligen 
beslutades det att försöka genomföra en så normal trafiksäsong som möjligt med hänsyn 
till de rådande rekommendationerna. Ett visst mått av normalitet eftersträvades. En sak 
som tidigt stod tämligen klart var att trafikintäkterna sannolikt skulle bli betydligt mindre 
jämfört med tidigare år. En pessimistisk gissning var att intäkterna skulle halveras. En 
annan sak var hur möta utmaningen att försöka hålla ordning och minimal trängsel på 
tågen. För att minimera trängsel på tågen beslöts det att endast sälja biljetter till ungefär 
halva antalet platser på avgångarna, och hänvisa resande som inte fick plats att bege sig 
till Gräfsnäs för att åka därifrån istället. Trafiken startade sedan 26/5 då årets enda 
gruppresedag kördes. Detta gjordes med HBA2 som dragkraft. Endast 24 resande blev det 
vilket förmodligen var rekord i låg beläggning. Men gruppresedagen är värdefull på andra 
sätt, främst i det att anläggningen, trafiken och de tjänstgörande får en mjukstart på 
säsongen. 
 

 
Ordinarie trafik drog igång den 31/5. Vanligen brukar det inte vara så många resande 
denna dag och så heller inte i år. Antalet resande ökande dock undan för undan, framför 
allt när vardagstrafiken startade i början av juli. Inte till normala nivåer men med tanke 
på omständigheterna förvånansvärt bra ändå.  

Trafik 



11 av 16 

© Anten - Gräfsnäs Järnväg 2020 

 

 
Slutresultatet blev som väntat markant sämre än tidigare år men inte alls så dåligt som 
det förutspåddes i början av säsongen. De första åren under 2000-talet var sämre eller i 
paritet med årets resultat. Dessutom var trafiksäsongen ett par dagar kortare än förra 
året, faktiskt den kortaste sedan 2006. Sedan kanske trenden med ”hemester” spelade in 
också. Folk gjorde saker på hemmaplan istället för att resa iväg någon annanstans. Att 
hantera de resande och säkerställa avståndshållande blev mycket riktigt en utmaning och 
även om det för det mesta fungerade bra inkom några klagomål på trängsel på tågen, i 
synnerhet på rälsbussarna. Strategierna för resandehantering skall ses över inför nästa 
säsong ifall pandemin inte blåst över tills dess. I övrigt avlöpte säsongen utan större 
problem.  
 

 
 
Fordonen fungerade bra och vi hade få dagar där det var brandrisk som motiverade 
ersättning av ånglok med diesellok. Bernt bemannade Gräfsnäs station i stort sett hela 
sommaren och försåg de resande med information och biljetter. Totalt reste 9592 
personer med AGJ i år, att jämföra med 11 260 2019.  
 

Gruppresorna  
Som tidigare år kördes endast en gruppresedag. Beläggningen på tågen under denna enda 
dag blev historiskt låg p.g.a. pandemin. Men som tidigare nämnts så finns det andra 
värden i att köra då det blir en mjukstart på trafiksäsongen. Gruppresedagen kördes med 
HBA2.  
 

Bastrafiken  
Bastrafiken löpte på normalt och det finns egentligen inget ytterligare att tilllägga annat 
än att det var vissa utmaningar med att hålla trängseln nere på tågen. De som inte fick 
plats på tågen som gick med ungefär halv beläggning fick rådet att åka från Gräfsnäs 
istället, precis som tidigare år. Det möttes med förståelse vilket uppskattades.  
 

Extratågen  

Endast två extratåg kördes, säkerligen beroende på pandemin. Trafiken totalt Trafiken blev 
som tidigare nämnts markant sämre än tidigare år men inte alls så dåligt som väntat.  
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Utbildning  
Grundläggande SäO-kurs genomfördes som vanligt och utöver det har lokeldare och 
förare HBA2 och YP utbildats.  
 

Personal  
På grund av pandemin har antalet tillgängliga personer för säkerhetstjänst varit något 
färre än vanligt då de valt att inte tjänstgöra för att minska risken för att bli smittade. Ett 
förståndigt och förståeligt val. Den personliga hälsan går före allt annat. Ylva och 
undertecknad har i vanlig ordning stretat på med personalbokningen och även om det 
varit något krisartat tidvis har det löst sig.  
 

Tomtetågen 
 

Det planerades att köra tomtetåg under två helger i slutet av november och början av 
december. När bokningen öppnade så gick det 18 timmar innan alla de 700 platserna var 
fullbokade. Vi hade i år halverat antalet tillgängliga platser pga pandemin. Någon vecka 
innan det var dags för tomtetågen så kom regeringens beslut som gjorde att vi tvingades 
ställa in dessa och återbetala alla anmälningsavgifter.   

 
Trafiken 2021  
 

Inför 2021 blir skillnaderna i trafiken inte så stora. Antalet trafikdagar blir ungefär 
samma som för 2020. En sak som det funderats på är att ha möjlighet med kort varsel ta 
upp bevakning av Kvarnabo. Tanken med detta är att kunna utbilda tågklarerare och 
fordonsförare på ett mer meningsfullt sätt genom att de kan öva under pågående trafik 
med tågmöten och annat. Att köra dessa ”övningståg” kommer helt och hållet styras av 
tillgänglig personal. Finns det intressenter så kör vi. Gör det inte det så blir det normal 
trafik. Det ger flexibilitet och medför ingen extra belastning på personalbokningen. Den 
preliminära trafiksäsongen för 2021 ser ut så här. Ändringar kan komma att ske innan 
trafiken start. 
  
Till sist  
Stort tack till alla som ställt upp i trafiken och för föreningen före-, under- och efter 
trafiksäsongen 2020! Snart kommer möjlighet att boka upp sig för tjänstgöring 2021 att 
finnas. Boka gärna dina tjänstgöringsdagar tidigt för att minska belastningen på 
personalbokningen. Väl mött under 2021. 

 

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 ligger 
på avdelningen och Säkerhetschefen är kontaktperson mot Transportstyrelsen och tillika trafikansvarig. 

Allmänt 
Arbetet vid järnvägen har under året fortlöpt med ett allvarligt tillbud men utan 
någon olycka där någon skadats. Ett antal avvikelser (OTR) har 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 myndigheter.  
Kontakterna med vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen (TS) har varit få under 
året. Vi väntade på att EU:s 4:e järnvägspaket skulle sjösättas under hösten men 
p.g.a. pandemin har införandet skjutits upp.)  
Ett orosmoln som kom på järnvägshimlen var Arbetsmiljöverkets (AF) krav på 
certifiering av pannskötare (eldare). Denna lagstiftning infördes den 1 december 
men AGJ begärde i en ansökan till undantag från vissa delar av denna föreskrift.  
Innan svar på vår ansökan kom meddelade dock AF under december månad att  
införandet av föreskriften skjutits upp till december 2022. 

Utbildning  

Säkerhetsutbildad personal har under våren genomgått prov avseende vårt 
säkerhetssystem. Även de obligatoriska 3-årsgenomgångarna för all personal i 
säkerhetstjänst har genomförts. Dock har dessa i år fått genomföras digitalt p.g.a. 
pandemin.  
Under året har en del personer examinerats i säkerhetstjänst medan ytterligare ett 
antal personer är klara för att examineras i olika säkerhetstjänster.  

Administration  

Den ökade tillsynen 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.  
 

Värme- vatten och avloppsanläggningar 
Kommunen håller på att inventera de avloppsanläggningar som finns på olika sidor 
om sjön Anten. Gräfsnäs och Kvarnabo är klara och nu väntar Anten. Som vi 
bedömer det idag klar de flesta av våra avloppssystem kontrollen, dock kan krav 
ställas på avloppet från Paradiset som delas med vår granne.  

Gräsmattor och gångvägar 
Löpande gräsklippning har skett under året såväl i Anten, Kvarnabo som i Gräfsnäs. 
Ulf Alm har gjort detta i Kvarnabo. Gustav Mattsson har gjort stora insatser i 
samband med höststädningen av vår anläggning. Inga-Britt Mattsson har haft 
ansvaret för alla våra pelargonier i Paradiset och cafeét.   

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, omklädnings-
rum. En förutsättning för vår verksamhet är att alla hjälps åt och att vi plockar upp 
efter sig. Detta är viktigt så att alla trivs och vill arbeta vidare. Till vår hjälp har vi 
dock haft vår anställde Bernt som löpande städar och ser till våra utrymmen.  

Renovering av tak 
Ett utbyte av takpannorna har påbörjats på våra fastigheter. I första hand är det 
stationshuset och cafeét i Anten som fått sina tegelpannor utbytta.  Förberedelser 
för byte av takpannor på stationshuset pågår. Där har vi fått bidrag om 25.000 kr av 
Lions i Sollebrunn till detta. Fastigheterna har i år och kommer under kommande 
år att dra betydande kostnader.  

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 som tagit fram förslag på vad som bör göras och hur detta skall göras  
 

Sandra Merking 
Fastighetschef 

Fastigheter 
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Fö
rsäljningsavdelningen 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. Det har blivit allt svårare att hitta souvenirer med järnvägsanknytning.  
 

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.  

 

 
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. Genom bidrag från Riksantikvarieämbetet 
håller ytterligare delar av hallen på att golvläggas så att delar av utställnings-
verksamheten kan flyttas längre in i byggnaden så att växlingen in och ut ur 
byggnaden underlättas. Färdigställandet av detta har dock skjutits fram till 2021 
 
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. Även Sven-Erik Björklund har ofta setts i museihallen under säsongen. 

 
Ylva Bokgren och Sandra Merking 
Försäljningsansvariga 

 

Försäljning 
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Sammanfattning  
 

Styrelsen blickar tillbaka på ett år som varit omväxlande och extraordinärt i form av 
restriktioner, filminspelningar och pandemi. Något som hårt engagerat många 
aktiva medlemmar. Vi kan även blicka tillbaka på en väl genomförd säsong då inga 
tåg fått ställas in och inga allvarliga olyckor inträffat trots extraordinära förut-
sättningar. Banunderhållet har fortsatt samt arbetena i verkstaden löpt på. Vi har 
även fått tillskott bland den aktiva skaran vilket gläder oss. Tyvärr har även en del 
aktiva gått bort och lämnat oss under året. Det under året insvävande orosmolnet 
som kom avseende ökade krav på de som hanterar ångpannor s.k. certifiering fick 
en paus i december genom att införandet sköts upp i två år.  
 

Vi har i år valt att korta ned denna verksamhetsberättelse då mycket av det som 
händer numera finns att läsa på sociala medier och med tanke på miljön i form av 
minskad pappersåtgång.  
 

Föreningen är inne i en viktig och betydelsefull fas i vår utveckling. Vi står inom den 
närmaste tiden för ett antal ekonomiska beslut och åtgärder som kan ha betydelse 
för föreningens fortsatta verksamhet. Om vi vågar ta det steget är dock helt 
beroende av medlemmarnas engagemang och intresse. En av våra framtids-
satsningar har dock kommit en bra bit på väg och det är Brobackaprojektet.  
 

Styrelsen har arbetat vidare med såväl behovet av kommande större byggnads-
investeringar som behovet av större fastighetsunderhåll. I vilken ordning dessa 
senare kan komma att genomföras vet vi inte då detta i mycket är beroende på att vi 
kan presentera objekt som kan intressera sponsorer och andra bidragsgivare och 
det är ibland dessa som styr vilket objekt som skall prioriteras.  Årsmötet har även 
dock uttalat sin syn avseende prioriteringen.  
   
Vi måste även sortera våra förråd, främst vid Ödegärdet, 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 och 
vår verksamhet. Krav har även riktas mot oss kring ordningen på Ödegärdet i 
samband med pågående arrendeförlängning. Även våra byggnader kommer att 
kräva en extra omvårdnad 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 och bidragsgivare. 
 

Ett tack även till alla aktiva samt alla medlemmar som på olika sätt stöttat vår 
verksamhet. Det glädjer oss i dessa pandemitider.  
 

STYRELSEN 
Lars Johansson    Magnus Liberger   Olof Brandelid     Andreas Johansson      Thomas Blidér 

Alexander Lagerberg      Sandra Merking    Anders Wallman      Robin Stenbäck      


