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Insamling för att kunna investera i nya injektorer till LOKE

Loke är ett av få lok som har originalinjekto-
rerna kvar, men de fungerar INTE tillfredsstäl-
lande. De fyller i år 134 år och det är tid för 
dem att gå i pension. Vi har gjort vad vi kan för 
att reparera dessa genom åren, men det de är 
dessvärre utslitna till en grad att vi måste skaffa 
nya för att kunna använda loket på ett säkert 
sätt. Fungerar inte dessa så riskerar vi så kall-
lad torrkokning med följden att pannan skadas 
allvarligt.

Två nya injektorer kostar enligt en offert vi fått 
ca 30.000 SEK så det är målet för vår insam-
ling. Föreningen har därför startat en insamling 
av medel för att kunna anskaffa två nya injek-
torer. Vill du bidra så Swisha gärna en slant till 
123 592 06 65 eller betala in ett bidrag på BG 
5206-0977. Märk inbetalningen ”INJEKTOR”.
Redovisning av hur mycket vi fått in i insamling-
en kommer vi att informera om på föreningens 
hemsida, galtstrom.se.
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Ljuset i tunneln

Ett märkligt år är till ända. Det har varit en 
underlig tid där man hade så många planer och 
drömmar som inte blev verklighet.  

Det intressanta med 2020 är ändå att det fak-
tiskt gått att göra en hel del, fast på ett annat 
sätt än vi tänkte. Att få möjlighet att stanna upp 
och fundera har gjort det möjligt att prioritera 
det som vi anser är viktigt och att ägna tid åt 
att göra klart saker som vi borde ha gjort för 
länge sedan. I år blev det gjort. 

Lokstallet har städats ur och kommer att vara 
mer som ett museum än tidigare, snickeriet har 
städats upp och där kommer vi att kunna jobba 
enklare nu när var sak är på sin plats.

Efter många och långa diskussioner med Trans-
portstyrelsen har vi äntligen enats om att FGT 
skall söka ett trafiktillstånd på samma sätt som 
de flesta andra föreningar. I samband med ett 
möte i december fick vi bra stöd och råd kring 
hur vi skall utforma en sådan ansökan. Det är ett 
omfattande arbete som vi i styrelsen har framför 
oss, men jag är övertygad om att det är bra för 
oss att en gång för alla lägga fast hur vi arbetar 
och genomför det här arbetet tillsammans.  

Det blir en slags kvalitetssäkring av vår verksam-
het med järnvägen. Jag tror att risken att saker 
hamnar mellan stolarna blir mindre i och med 
detta. En gissning är att arbetet kommer att ta 
hela året att genomföra. På grund av ”Coronan” 
och tillståndsansökan kommer vi inte att bedriva 
någon trafik under 2021.

Vi håller i styrelsen på med en planering inför 
2021 som vi tänker samtala om i samband med 
årsmötet.

Nu satsar vi framåt och arbetar med det som är 
viktigast.

/Håkan Zaar ordförande
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LOKE

Under 2019 rullade trafiken på planenligt. Vi 
körde maj – september lördagar samt ons-
dagskvällar under juli månad. Onsdagarna var 
väldigt populära och med fint väder och många 
resande.
Vi upplevde olika typer av driftstörningar med 
LOKE i slutet av säsongen.
Ångledningen mellan ångpådraget och cylin-
drarna började läcka ånga. Efter demontering 
och undersökning visade det sig vara en svets 
som spruckit vid ångpådraget inuti pannan. 
Detta skedde efter ca. 50 påeldningar per år, 
under 20 år d.v.s. runt 1000 st. Det är otroligt!
Vi bytte ångrör och fick chansen att smida 
ändarna på det nya ångröret. Det är för övrig 
det enda rör som har rostat i pannan. I övrigt 
ser pannan riktig bra ut. Anledningen till det är i 
huvudsak två. Vi har bra vatten i ån, för pannan 
faktiskt bättre än vattnet i det kommunala nätet. 
Sedan spolar vi pannan dagligen under drift för 
att spola ur föroreningar som följt med vattnet. 
Vi märkte av en del problem med färgflagor 
från tankarna som satte igen rör och ställde till 
det lite för injektorerna. De stängde inte riktigt 
på grund av att det hamnade små flagor på 
tätningsytorna, med läckage som följd. Vi har 
under sommaren och hösten jobbat med att ren-
göra tankarna och blästra rör och luckor. Inom 
kort kommer allt på plats och sedan är maskinen 
klar för trafik.

Utbildning till ångpanneskötare

Under 2020 har arbetsmiljöverket ställt krav på 
alla oss som innehar ångpannor i en vis storlek, 
att vi ska ha utbildning på den pannan som gör 
att vi kan arbeta med den på ett för oss och 
andra säkert sätt. Vi skall även kunna styrka vår 
kompetens.
För att få arbeta med påeldning och pannan 
under drift så kommer vi därför att genomföra 
en utbildning i ämnet nu i vår. För er som varit 
med och kört tidigare så är det är en ganska 
enkel sak, mera en repetition av sådant ni redan 
känner till, men det kommer att vara med en del 
nyheter.
Det kommer att bli en genomgång av LOKE, 
pannan och allt från påeldning till drift, prov-
ning, avställning m.m. Det handlar också om 

handhavande under drift och om förmågan att 
hantera olika situationer som kan uppstå under 
drift. Det handlar också att du som jobbar med 
LOKE ska kunna känna dig trygg i din roll och 
kunna förstå och hantera alla situationer som 
kan uppkomma under körning och drift. 
Det blir en teoretisk del där vi tillsammans 
kommer att gå igenom allt som rör pannan och 
tillhörande armaturer. Det finns ett antal frågor 
som alla ska kunna svaret på.
Det finns en praktisk del där man, tillsammans 
med instruktör, skall kunna elda på pannan och 
sköta den under ett arbetspass. Där kommer vi 
också i detalj att gå igenom hur man hanterar 
olika typer av störningar, problem.
Vi kommer att kalla alla aktiva till denna ar-
betsdag och köra igenom den teoretiska delen 
tillsammans. Den praktiska delen kommer vi att 
fördela under året på lämpligt sätt.
Efter genomgången utbildning och godkänt 
resultat blir man godkänd som pannskötare för 
LOKE. Liknande utbildning kommer vi att ha för 
andra pannor i föreningens verksamhet är det 
blir aktuellt, men denna utbildning gäller speci-
fikt LOKE:s panna.
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Förändringar i arbetet på Galtström

När vi möttes av beskedet om Corona och myn-
dighetsbesluten och restriktioner som infördes så 
fattade vi omedelbart beslutet att ställa in alla 
aktiviteter i snickeriet mm. Ingen hade någon 
klar bild över vad som hände men vi valde att 
ta det säkra före det osäkra. Som vanligt. 

Nu är vi inne i andra omgången med det elän-
det, men vi kan jobba på i alla fall. Vi sprider ut 
oss och jobbar lite mer var för sig. Det är inte 
lika enkelt som förr, men det går framåt och vi 

har fått en hel del gjort, inte minst med snickeri 
och i lokstallet.

Under senare delen av året har vi kunnat arbeta 
ganska bra, men hela tiden med omtanke om 
varandra. För det första har vi spridit ut oss på 
like olika ställen i området så vi inte behövt vara 
för nära varandra. Sedan har det varit en del 
ensamarbete med vissa mindre projekt. Arbets-
dagar är söndagar 09.00 - 13.00 samt onsda-
gar 17.00 tills vi vill gå hem. 

Livslängdsberäkning av tryckkärl

Ett annat krav som finns sedan 2019 är livs-
längdsbedömning av ångpannor. Även där är 
det arbetsmiljöverket som riktar kravet mot oss 
som ägare till sådan.

Syftet är att samla information såsom tekniska 
underlag, beräkningar, revisionshistorik mm så 
man vet vad pannan klarar av tekniskt. Syftet 
är att kunna förutse nödvändiga åtgärder på 
pannan och förebygga tillbud. 

Det handlar om att gå igenom varje del av 
pannan och göra bedömningar av hur man skall 
besikta pannan för att inte missa något, bedö-
ma när man behöver åtgärda exempelvis kali-
brera säkerhetsventil, manometrar, byta ut delar 
som åldras och blir spröda av just ålder.

Säkerhetshöjande åtgärder
Till detta arbete har vi även utarbetat en riska-
nalys där vi tittar på olika typer av störningar 
och problem som uppstått under tiden från 1997 
fram tills idag.

Vi har noterat att vi måste åtgärda ett antal sa-
ker. Däribland skaffa nya injektorer, tillverka nya 
vattenståndsglas som har en avstängningsfunk-
tion som stänger flödet om vattenståndsglaset 
brister. Ett förslag som inkom under arbetet var 
att vi ska installera en lösning med ett handtag 
som underlättar bottenblåsningen av pannan 
medan man själv är på behörigt avstånd.

Vattenbehandlingsanläggning är ytterligare en 
del som hör till detta, men den åtgärden kom-
mer att installeras i vattentornet.
Under januari 2021 har vi begärt in offert på två 
nya injektorer, Håkan ritar just nu en ny lösning 
för vattenståndsglasen som ska tillverkas och 
installeras under våren.

Med lite tur har vi både lösningar och åtgärder-
na implementerade innan säsongen drar igång.
För att det här skall fundera så är det viktigt att 
alla ni som arbetar med LOKE berättar om det 
händer saker, ser möjligheter att förbättra saker 
för att göra vår arbetsplats säkrare.

Trafik

Någon trafik kunde vi inte heller komma igång 
med under sommaren. Dels kan vi som är akti-
va inte hålla avståndet då hytten på LOKE är 
liten och att vi i tjänst får svårt att hålla av-
stånd under tiden vi arbetar. Det gjorde vi av 
omsorg om våra aktiva.
Våra besökare kunde ha haft liknande pro-
blem, dels medan de köar, dels medan de sti-

ger av och på tåget då perrongerna är långa 
och smala vilket gör det omöjligt att hålla be-
hörigt avstånd från varandra. Att sedan sitta 
och trängas på i vanliga fall fullsatta vagnar 
fungerar av uppenbara skäl inte heller. 
Därför körde vi inte LOKE eller tåg en enda 
meter under 2020. Vi kommer tyvärr inte att 
köra någon trafik under 2021.
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Ekonomi

Ekonomin är som i alla föreningar ansträngd, 
men vi jobbar alltid framåt och satsar målmed-
vetet. Föreningen fortsätter att söka medel för 
sådant vi vill göra, vi jobbar med olika former av 
stöd som ställts till föreningars förfogande.

Vi har fått stöd för vagnhallen från Reglerings-
fonderna, Riksantikvarieämbetet stöttade res-
taureringen av järnvägsbron med ett generöst 
bidrag som gör att vi klarar att ro det iland.
Dessutom arbetar vi med ytterligare ansökning-
ar och håller tummarna.

Vi sökte och fick stöd för förlorade trafikintäkter 
samt ytterligare ett stöd för att ställa om verk-
samheten utifrån förutsättningarna att eländet 
fortsätter. Det innebär att vi tänker annorlunda 
och hittar sätt att kunna arbeta tillsammans i 
Galtström. Dels genom spridning, men också 
genom att titta på lösningar som innebär att 
vi kan vara rädda om varandra även på andra 
sätt.
Leaderprojektet hanteras i ett kapitel för sig. 
Det är i vart fall slutredovisat vad gäller ekono-
min.

Strategi

Föreningen kommer att söka medel för två speci-
alvagnar samt iordningställa samtliga perronger 
för att göra det möjligt att ta ombord rullstolar, 
rullatorer eller permobil. Vi ser detta som ett na-
turligt andra steg i vår satsning att öka tillgäng-
ligheten till vår järnväg samt att kunna attrahe-
ra fler besökare över en större del av året.

Vad gäller perrongerna så kompletterar vi två 
befintliga plattformar med grusgångar enligt 
norm som ska göra tillträde till tåget enklare för 
besökare som tar sig fram med olika form av 
hjälpmedel.

Vi siktar också på att göra i ordning perrongen 
på Skolmon på liknande sätt som den nere vid 
kajen. Därför söker vi också stöd för två speci-
alvagnar med liknande underreden som de vi 

redan tillverkat, men dessa kommer att utrustas 
med pardörrar på vardera sidan om vagnskor-
gen, aluminiumramper som överbryggar öpp-
ningen mellan vagn och perrong, för att alla 
enkelt kunna ta sig ombord respektive av på 
egen hand.

Vi tittar även på värme i vagnarna samt hör-
slinga och PA-system för att kunna guida alla 
ombord på tåget.

Vi jobbar även med tillståndsfrågan som återi-
gen blivit aktuell. Med anledning av det så ar-
betar vi med underlag och beskrivningar av vår 
verksamhet i Galtström. En tanke är att vi ska 
kunna genomföra studiecirklar för intresserade 
för att kunna utöka antalet aktiva, såsom förare, 
eldare och bromsare vid järnvägen.

Årsmöte för FGT

På grund av att vi drivit ett EU-projekt och nu 
Coronan så har vi skjutit upp årsmöten i evighe-
ter. Vi känner att vi måste få komma i fas under 
2021. 

Vi avser att hålla årsmöte på Galtström 24/7 
klockan 15.00 (lokal meddelas via hemsidan). 
Vi hoppas och tror att vi ska klara av att hålla 
mötet under vettiga förutsättningar.

Detta medlemsblad utgör verksamhetsberättelse 
för såväl 2018, 2019 samt 2020.

Det blir flera årsmöten i ETT. Vi kommer att 
försöka göra detta så enkelt som möjligt och 
komma i fas med allt.

Vi kommer att skicka ut kallelse och gå ut till er 
medlemmar och andra via sociala medier med 
information.

Observera medlemsavgift för 2021 måste 
vara betald för medverkan.  
För enklast inbetalning, skanna relevant QR-kod 
på sidan till höger med din Swish-app.
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Järnvägsbron

Föreningen ansökte om stöd för en omfattande 
restaurering av vår järnvägsbro hos Riksanti-
kvarieämbetet. Vi erhöll en del av de medel vi 
behövde för åtgärderna och håller som bäst på 

med projekteringen av jobbet. Tanken är att vi 
ska byta ut samtliga trädetaljer och återställa 
bron i ett mera ursprungligt utförande. 

Leaderprojektet

Vi har kört på med vårt Leaderprojekt och i allt 
väsentligt har vi uppnått målen vi satte upp i 
projektet. Enda problemet vi haft är Coronan. 
Först trodde vi inte att det var sant då allt 
stängde ner. Vi fick förlänga projektet och av-
vakta. När det lugnade ner sig lite trodde vi att 
det skulle börja röra på sig, men nej, då vart det 
översvämning istället och stora delar av fabri-
ken, som var tänkt att tillverka hjulen till vagnar-
na, försvann i vattenmassorna.

Därför håller vi nu på att producera hjulaxlarna 
i Sverige.
SOJNO i Bräcke har svarvat axlar och vissa an-
dra detaljer till lagerboxarna blev klara i början 
av december 2020.
Kåge gjuteri håller på att ta fram gjutna hjul-
stommar åt oss samt våra egna lagerboxar. Vi 
har också tagit fram ett hjul av stjärnekermodell.
Bearbetning av hjul och lagerboxar samt monte-
ring av hjulen återstår. Sedan ska allt lackeras.

Enskild

Skanna denna QR-kod 
med din Swish-app för att 
snabbt och enkelt betala 
150 SEK för medlemskap 
för EN person i ett år.

Familj

Skanna denna QR-kod 
med din Swish-app för att 
snabbt och enkelt betala 
250 SEK för medlemskap 
för Familjen i ett år.
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Arbetsdagar

Föreningens aktiva träffas i regel på söndagar 
0900 jämna veckor och vi samlas på snickeriet i 
Galtström, pratar igenom dagens aktiviteter och 
delar sedan upp oss på olika arbetsuppgifter 
och försvinner ut i bruksområdet på olika upp-
drag.
Sommartid försöker vi ha arbetskvällar på ons-
dagar med början 1700, det blir troligen aktuellt 
när vi ska montera ramverken till våra nya vag-
nar. Då det är mycket jobb/utbildning på dem 
kan det vara bra att vi lägger onsdagarna även 
på det arbetet. 

Detta kommer vi att informera om via vår face-
book-sida. Att medverka under våra arbetsda-
gar kräver inga speciella förkunskaper, Vi skru-
var, snickrar, målar, har kul och sedan fikar vi!

Vill man vara med på dessa arbetsdagar (och 
saknar Facebook) så kontakta oss på 070-530 
82 55 så ser vi till att lägga in er i listan för 
utskick om arbetsdagar. Då får ni alltid den se-
naste, uppdaterade informationen via SMS inför 
arbetsdagarna.

Vad arbetar vi med just nu?

LOKE genomgår vissa underhållsarbeten.  
Vi håller på med åtgärder på lokets injektorer 
(Vattenpumpar). Under våren ska vi polera upp 
och göra ren hela maskinen så den blir blank 
och fin igen. Här finns det alltid jobb för alla 
som vill.

Vagnhallen jobbar vi också med så vi kan 
förvara våra fordon och nya vagnar under tak 
i framtiden. En del finansiering återstår, men 
arbetet fortgår.

Lokstallet ska ställa i ordning mera som ett mu-
seum och en utställning om LOKE ska på plats 
under året.

Snickeriet är hjärtat i verksamheten, här tillver-
kas allt möjligt och vi ska montera underreden 
till våra nya vagnar här under våren och för 
sommaren.

Utterviken station. Här kan ni som vill vara 
med och ralla när bangården ska byggas. All 
materiel för bygget finns och arbetena sker un-
der vår och försommar.

Personvagnarna kommer att monteras i snicke-
riet under våren och försommaren.
Behöver man skjuts (Samåkning) från Sundsvall, 
kontaktar man oss enklast via facebook eller via 
SMS till Håkan Zaar på 070-312 99 40

Stödbiljetter

Då föreningen inte kunnat eller kommer att 
kunna köra trafik under 2021 så är och förblir 
det ekonomiska läget ansträngt. Vi vet att flera 
andra föreningar har infört system med ”stödbil-
jetter” för uteblivna evenemang och vi lanserar 
därför en liknande lösning i Galtström.

Ni som följt oss sedan starten 1988 vet att vi 
arbetar hårt med verksamheten och har utveck-
lat Galtström som besöksmål tillsammans med 
Kustvägen med flera. Våra projekt finansierar vi 
på olika sätt, men den löpande verksamheten 
bekostas i huvudsak med trafikintäkter, intäk-
ter vi idag inte får in eftersom vi inte kan köra 
någon trafik. 

Vi erbjuder er att köpa en, eller flera, Stödbil-
jetter för 50 SEK/st. Ni som köper stödbiljetter 
kommer fram till oss på LOKE nästa trafiksä-
song så ska vi se till att ni får åka med i loket. 
EN verklig upplevelse kan vi lova!
Pengarna kan sättas in på vårt bankgiro:  
5206-0977 OBS! Ange Stödbiljett, namn och 
adress.
Du kan också betala via  
Swish: 123 098 92 28  
Ange då Stödbiljett  
på meddelandet.
 
Eller skanna QR-koden  
med din Swish-app.
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Banan

Under 2019 inledde vi arbetet med att röja ban-
vallen fri från alla former av ogräs och sly som 
snabbt växer upp utmed spåret. Vi investerade 
i en specialdesignad kratta som hjälper oss att 
kratta lös rötter och grästuvor på banvallen. Vi 
hann testa på en sträcka av ca 100 meter nere 
vid hamnen. Med hjälp av krattan får man ban-
vallen att se ut så här. Återstår att göra samma 
sak längs en sträcka på ca 2,2 km.
Utöver detta har vi även röjt banan med röjsåg 
under sommaren 2020.
Om det blir en lugn vår 2021 så hoppas vi kun-
na rensa betydande delar av banan med denna 
metod. Visst handarbete åker man på i alla fall. 
Det är mellan spåren där man bara kan riva lös 
med krattan, men inte få bort eländet på nått 
enkelt sätt. Tanken är sedan att vi ska justera 
spårets höjd, läge och lutning i kurvorna, men 
det är ett senare kapitel. I samband med det 
arbetet kommer LOKE att få köra ballast i stora 
mängder utmed hela banan.

Här diskuterar Urban Gagner (i maskinen) 
och Håkan Zaar hur det ser ut och hur 
krattan fungerar.

99



Personvagnar

Tillverkning av våra nya vagnar har rullat på. 
Korgarna har vi jobbat med i egen regi i snicke-
riet. Delar som fotsteg och plattformsvirke köpte 
vi av Njurunda snickerifabrik. De fräste dem ur 
kvistfritt virke och sedan har Leif och Roland 
behandlat dem i olika steg. Ramverken tillverka-
des i Lettland hos en firma i Talsi. De har till-
verkat kompletta underreden, med bromssystem 
och annat. Därtill har de tillverkat grindarna till 
vagnarna.

Kraven på dessa underreden är precis som för 
X2000. Det ska kontrolleras, dokumenteras och 
allt verifieras genom olika kontroller av extern 
firma. Så kallad tredjepartscertifiering.
På vissa kritiska delar, som koppel och dragin-
rättning ställs högre krav än på annat men kon-
troller görs på allt som tillverkas till vagnarna.
Ni kan se smidena på bilderna här bredvid.  
I bara ”mässingen” är det en sak, men med
lacken blev det helt suveränt. 
Bladfjädrarna beställde vi hos Rånäs Bilfjäderfa-
brik Tidigare Lesjöfors. Fästelement kommer från 
GB Verkstad & industrivaror.

Vi beställde fotstegen hos Njurunda snickerifa-
brik. Det är stora som skall sitta vid plattformar-
na i ena änden på vagnen. Den andra varianten 
är mindre och sitter i andra änden av vagnen
Vi skaffade även fram virket till plattformarna. 
De är urfrästa för att det skall sitta ett spark-
skydd av plåt i ändarna. Sedan monteras de 
med vagnsbult i ramverket. Gänget på snickeriet 
har sedan behandlat virket.

Del av plattformsgrindarna.

Nytillverkade och blanka hjulaxlar.
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Del av ramverket i verkstaden i Lettland.

Nya spänstiga bladfjädrar.

Del av plattformsgrindarna.

Nytillverkade och blanka hjulaxlar.
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Perronger

Nere på bruket har vi gjort i ordning en lösning 
med perrong av trä som byggt upp i höjd för att 
göra det enklare att kliva på och av tåget. 

Den här lösningen gjordes som prov och vi tän-
ker göra i ordning den på samma sätt som nere 
i Utterviken. Där blev det ett väldigt omfattande 
arbete
 
Förr såg det ut såhär. Banan lutade kraftig ner 
mot spårslutet och perrongen var hög och smal 
med trappor i vardera änden. 

Sedan drog vi igång arbetet med att justera 
spåren och påbörja arbetet med en ny perrong. 
Allt gammalt städades bort, spåren revs för att 
vi kulle kunna justera höjderna ordentligt. 

Bangådern lutade över 1,5 meter från övergång-
en ner till spårslutet. Man trodde knappt att 
det var sant, men så var det. Vi har som bekant 
ganska mycket backar utmed banan, därför har 
man inte riktigt tänkt på lutningen.

Perrongsten från Hällenyland har funnits på 
plats länge, nu har alla sten av standardmodell 
kommit på plats. Perrongen är så hög att när 
vagnarna rullar in så kliver man rakt in på vag-
narna i samma höjd.
 
Vi har materiel för att återställa bangården i 
Utterviken och det arbetet har påbörjats.
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Vagnhallen

De senaste åren har vi kommit närmare och 
närmare vårt mål med en vagnhall. Tanken är 
att vi ska kunna få in alla våra fordon under tak. 
I en förlängning finns det även en plan på en 
verkstad för att klara av allt underhåll av våra 
fordon.
Det har dessutom visat sig att vi behöver ha 
lokalen för att kunna genomföra en del arbeten 
säkert i den händelse vi måste sprida ut oss för 
att kunna arbeta under våra arbetsdagar.
Fram tills idag har resningen över östra delen 
kommit på plats. Sedan december 2019 har vi 
även stålstommen på plats. 

Siktet är inställt på att få upp takstolar och tak 
under 2021, det är ett måste med tanke på att 
vi behöver någonstans att förvara våra fordon 
under tak och inom lås och bom. Vi har mätt 
upp allt och tagit kontakt med Bjuråker takstols-
fabrik som kommer att leverera ca 30 takstolar 
till oss i vinter. Sedan ska vi på med takplåten.
Hallen kommer att kunna användas för mycket 
spännande i framtiden. Periodvis blir den mu-
seum med en halvpermanent utställning. Men 
den används främst som verkstad för underhåll 
av all materiel. Det blir även möjligt att arbeta 
med större delar under hela året.
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Hjulen fick samma behandling. Axeltapparna 
mm är också renoverade och allt är klart för 
montering. Ett nytt vridcentrum är under till-
verkning i Lettland och levereras med de nya 

vagnsunderredena under våren. Skivan kommer 
troligen att placeras på bangården vid Skolmon 
så vi kan vända LOKE där uppe vid den blivan-
de järnvägsmiljön.

Vändskivan från Svensbro

Skivan nylackerad vid TopCoat i Svartvik.
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S/S Ophelia

Arbetet på Ophelia har hittills varit ganska 
lugnt på det hela taget. Vi har gjort i ordning 
runt fartyget och renoverat spelhuset exteriört. 
Till sommaren ska vi genomföra fler åtgärder 
där nere. Bland annat har vi en del röjning runt 
slipen att ta tag i. Vidare har isen knäckt rälsen 
precis vid vattenlinjen. 

Vi avser att byta ut dessa räler och lägga in ny 
slipers mm, men det är ingen panik med det. 
Räls för detta finns på plats, likaså skarvjärn 
med mera. Det är mera att man önskar att det 
ska vara varmt i vattnet.
Vi tänkte även börja kika lite på vad som behö-
ver göras med fartyget de närmaste åren.
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Svartvik III

Som de flesta redan vet så disponerar förening-
en en mindre båt med kultändarmotor. Båten 
byggdes av Lidwalls i Insjön. Dessvärre fanns det 
ingen tillverkarskylt på båten, men snart kommer 
den nya skylten på plats i fartyget. Vi har även 
tillverkat nya bänkar och ny durk till delar av 
fartyget. 

Det återstår en del på de ställen som helt sak-
nade detta. Likaså ska vi bygga in motorn så 
man inte riskerar att fastna i något. Ett tak har 
också diskuterats. Båten levererades av Lidwalls 
och var då en så kallad spelbåt, som är väl den 
korrekta termen, med styrhytt och vinsch. Till-
verkningsnummer 139.

Här överlämnar Christer Samuelsson den nya 
tillverkarskylten till Urban Gagner i FGT. Vi ber 
att få tacka för den fina skylten, som är en gåva 
från Christer som har medverkat vid många av 
våra irrfärder genom åren, ibland dyker han 
även upp på Galtström. 

Kanske får vi se honom när vi donar med just 
Svartvik III.
Vill ni vara med och fixa till båten så kom med 
under någon av arbetsdagarna i vår. Kanske 
vi kan få ner den i sjön för en liten tur under 
sommaren.
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BM 846

Som vi berättat tidigare så äger FGT en lastma-
skin. Den har några år på nacken, men den är 
framförallt stark som ett troll. Vi har haft maski-
ner av den här modellen vid banbygget och till 
och från under åren, men sedan några år äger 
vi en egen. Vi har under 2020 lagt en del tid på 
att göra i ordning maskinen så vi kan sätta den i 
arbete under 2021. 

2020 vart ett bra år att påbörja det arbetet på 
riktigt. Bland annat har vi gått igenom broms-
systemet och renoverat bromsklockorna. Bränsle-
systemet har gåtts över m.m. 
Arbetsbelysning måste vi ha som verkligen lyser 
upp området runt maskinen så man ser var man 
är och vart man ska.
Vi har jobbat en del med lackering och iordning-
ställande av plåtdetaljer på maskinen. Främst 
är det bakre delen som fått lite kärlek. Därtill 
tillverkar vi nya dörrar och fotsteg runt om. 

Vi tänker också byta skärmarna baktill mot 
plastskärmar. På sikt tänker vi nog lackera hela 
maskinen och ersätta ett antal slangar i las-
tar-aggregatet fram. I vinter tillverkar vi nya 
fotsteg, batterilådor med mera.

Man blir lika förvånad varje gång man får 
något lackerat. Det vart som nytt! Vi har en del 
lackeringsarbete och el-jobb kvar. Det siktar vi 
på att få gjort nu under vintern. Merparten av 
jobbet har gjorts av Urban på Essvik, men vi har 
varit ett par stycken till som medverkat.
 
Det skulle vara kul om vi fick några fler att hjäl-
pa till här borta. Det är mest lackeringsarbeten 
samt elen som vi nämnde, som återstår.

Vi skickar ut info om arbetsdagar i de ordinarie 
utskicken till aktiva. Vi försöker även att uppda-
tera Facebooksidan.
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www.kustvagen.se
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Vattentornet

Den här modellen av vattentorn ritades ur-
sprungligen på 1850-talet av de som planerade 
södra och västra stambanan i södra Sverige. 
Under åren plockades ritningen fram för byg-
gen av nya torn runt om i landet ända fram på 
1920-talet. Det fanns ca. 20 torn av modellen 
bara i Västernorrland.

Vi tyckte att modellen var fin och skalade ner 
tornet till ¾ skala och byggde ett till Galtström.
Tanken var att ersätta tornet vid bagarstugan 
med det här.

En del målningsarbeten på byggnaden har vi 
gjort, men det återstår fortfarande en hel del. 
Tornet står för närvarande i moduler på parke-
ringen nedanför lokstallet i Galtström.

Det återstår också att tillverka fönster samt 
en fin dörr. Vi har planerat att montera in en 
vattenrenings-anläggning i tornet för att minska 
problem med utfällningar och avlagringar samt 
för att kunna reglera pH-värdet på vattnet. Det 
innebär att avrostning och problem med av-
lagringar och annat minskar i pannan och ökar 
dess livslängd.

NY HEMSIDA

www.galtstrom.se 

Vi har med tiden insett att alla inte har tillgång 
till facebook och vi har nog haft en övertro på 
det mediet, något som vi tänker försöka lösa 
med vår nya hemsida.

Här hittar du information om Föreningen och 
vår verksamhet. Gå gärna in och bekanta dig 
med sidan.
 

Vi lägger krut på layout och det som vi bedömer 
är det viktigaste just nu, men tanken är att vi 
ska fylla hemsidan med sådant som man som 
medlem eller besökare kan behöva/vilja veta.

Saknar ni information om något så kom gärna 
med förslag och önskemål via kontaktsidan eller 
via info@galtstrom.se så ska vi se om vi kan 
komplettera den med mera matnyttigt.  


