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Lennart Holm och Freddy Andersson från RLJ vid de två timmertruckarna som BÖSJ bytte till sig 18/4. De är av
samma typ och från samma tillverkare som de som vi har och som användes på gamla Bödabanan.

5 juli startar 2022 års trafik.

har roligt tillsammans och massor av motion och
friskluft kan vi lova.

Trafiken startar igen 5 juli 2022
Den 5 juli startar vi trafiken. Årets tidtabell under
sommarsäsongen är ändrad till tisdag, onsdag och
torsdag med tanke på Ölands speciella läge med de
stora byten av besökare som sker under helgerna. Att
lägga trafiken som 3 dagar i följd mitt i veckan underlättar också för kommande ånglokstrafik.
Sommartrafik 5/7-11/8
Avg. Fagerrör
11:00
Ank. Trollskogen
11:35
Avg. Trollskogen 12:00
Ank. Fagerrör
12:35

13:00
13:35
14:00
14:35

Jubileumsboken BÖSJ 40 år
Sätt in 50: - på bankgiro 5494-7650 samt märk inbetalningen med ”Jubileumsboken” samt namn och
adress så kommer den med posten. /Kassören

Maskinavdelningen 2021
Dieselloken

15:00
15:35
16:00
16:35

Arbetet med JW20 loket ”Stockholm” rullar på och
nu år både generator och elsystem på plats. Återstår
en del finjusteringar samt lackering.

Trafik under Ölands Skördefest 30/9 - 1/10
Avg. Fagerrör
11:00
13:00
Ank. Trollskogen
11:35
13:35
Avg. Trollskogen 12:00
14:00
Ank. Fagerrör
12:35
14:35
Information om förändringar kommer att meddelas
på hemsidan och FB.

Banavdelningen 2022
Jobbet pågår för fullt att se över banan inför kommande trafiksäsong. I princip varje onsdag året runt
jobbar vi med avhjälpande och förebyggande spårunderhåll de dagar som vädret tillåter. De dagar det
är extra ruggigt blir det jobb i Fagerrör. Utan detta
målmedvetna arbete skulle vi inte ha den bana vi har.

Kenny slipar övre huven på ”Stockholm” 2022-06-08

Loket kommer att få en liknande färgsättning som
när det rullade i service tunnlarna under Stockholm.

Spårjobb 20 april 2022

Foto: Jenbacher-1074-ampflwang-1, Pfeiffer

Ungefär som det gula loket på denna bild.
Otterbäcken och Simplexloket har fått sin översyn
och funktionskontroll inför trafiksäsongen i samband
med Påskhelgen. Detta innebär att vi inför 2022 års
säsong i princip har 3 diesellok iordning om det behövs. Vi behöver alltså inte ställa in p.g.a lokbrist.

Spårjobb 20 april 2022

Ägna gärna vårt spårgäng en tanke när ni åker med
tåget. Givetvis är fler välkomna att komma på en arbetsonsdag och lära sig detta intressanta arbete. Vi
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upphängningen behövde bytas på en av vagnarna.

Ångloken
Karolina.

Arbetet på Karolina är planerat att fortsätta som förut
där allt med delar börjar komma på plats. Ett antal
justeringsjobb på diverse delar och komponenter
skall också göras men i stort rullar jobbet på som
planerat. Planen är att loket skall vara helt hopmonterat och förhoppningsvis driftsklart senast om 2 år.

Hansi och Eddy byter fjäderupphängningen den 8/6.

Vi har sedan länge tack vare vår medlem Bengt
Bergman ett lager med nytillverkade reservdelar för
just fjäderupphängningens länkar.

Karolina som gästlok på BÖSJ sommaren 1978.

Förhoppningen är att vi inom en nära framtid får se
två ånglok i drift på BÖSJ.

Mormor.
Innan vi gör driftsprov med Mormor så skall vi se
över säkerhetsventilerna så att allt fungerar som det
skall och ingen demontering respektive justering behövs under själva driftsprovet.

Eddy och Kenny jobbar med boggin den 8/6.

I och med detta är nu 4 trafikvagnar klara för sommarens trafik.

Timmertruckar
Lennart Holm och Freddy Andersson från RLJ genomförde bytesaffären där vi bytte till oss två timmertruckar av samma typ som på gamla Bödabanan.
Dessa hade använts i Gullbergs Häradsallmänning
för timmertransporter.
Driftsprovet den 5 juli 2019

Detta innebär att ånglokstrafiken i år beror både på
detta jobb samt hur vädret utvecklar sig.

Trafikvagnar
Totalt har 4 trafikvagnar har fått sin översyn inför
årets trafiksäsong i samband med Påskhelgen. De
sista bristerna har nu åtgärdats, några delar i fjäder-

De två timmertruckarna på plats i Fagerrör.
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ten finns här: museibanorna.se. Från BÖSJ deltog
Trafik- och Maskinchefen på nedanstående möten

Att truckarna är av samma typ som på gamla Bödabanan kan förmodligen förklaras av att tillsyn och förvaltning av Gullbergs Häradsallmänning sköttes av
kronan via Domänverket fram till 1932. De är beställda från samma tillverkare som de timmetruckar
som vi har på BÖSJ. Vi har redan svänglar och annat
som behövs för att komplettera vagnarna.

Säkerhetsseminariet
Säkerhetsseminariet ägde rum helgen 29-30 januari
2022 på Mjölby Stadshotell.

Mjölby Stadshotell, lätt att resa till för alla deltagare

Det som avhandlades under dessa 2 dagar var förutom den inledande presentationen av deltagarna

Fotokörning med 2 timmerkoppel 29 maj 2017

Detta innebär att vi i en nära framtid kan köra historiska timmertåg bestående av 3 timmerkoppel med
totalt 6 parkopplade timmertruckar och manskapsvagnen. Tills nu har vi bara kunnat köra med 2st

Byggnader 2022
Av större återstående projekt återstår att sätta portarna på plats på vagnhallen.
Deltagarna, totalt 15 MRO föreningar deltog

och deltagande föreningar var bland annat, har valt
de punkter som berör BÖSJ:
 Genomgång av tjänstgöringstid för säkerhetstjänst.
 Vad får man egentligen göra på sitt tillstånd?
 Riskhantering och riskanalyser.
Alla punkter viktiga och tänkvärda.

Vårmötet
Genomfördes på Flygvapenmuseum i Linköping den
12-13 mars. Efter välkomst och presentationer av
deltagarna hälsade Torsten Nilsson välkommen till
Flygvapenmuseet och dess omfattande samlingar.

Vagnhallen 7 maj 2022

Det handlar om 3 dubbla slagportar. Övriga jobb på
föreningens byggnader under säsongen är löpande
underhåll.

Kod för hemsidan 2022.
Du som är medlem kan logga in på medlemssidan på
www.bosj.se för att anmäla dig till tjänstgöring m.m.
 Användarnamn: medlem
 Lösenord från och med juli 2022: 2022
/Webbmaster Bosse Österberg.

Ölands Skördefest 2022
Skördefesten 2022 kommer vi att ha trafik fredagen
den 30 september och lördagen den 1 oktober. Avgångar från Fagerrör kl. 11.00 och 13.00, återresa
från Trollskogen kl. 12.00 och 14.00. Om det blir
ånglok återkommer vi till på vår hemsida samt på
Facebook.

Torsten Nilsson hälsar välkommen till Flygvapen museet

Ett axplock av övriga punkter på agendan dessa dagar var:
 Ångpanneskötare och kravställning från AV.
 Besök hos Järnvägarnas Museiförening i Valla.
 Utdelning av MRO priser under.
 Framtiden för fossila bränslen och alternativ för
museifordon ång- och diesellok.

MRO möten under 2022
Museibanornas Riksorganisations har i år genomfört
fysiska möten igen efter Corona stoppet. Mer detaljerad information om genomförda och kommande mö-
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 Information om höstmötet, kommande seminarier
på webben och utbildningar.
Besöket hos Järnvägarnas Museiförening var både
nostalgiskt och en smula vemodigt. På årsmötet den
2 april 2022 lades föreningen ned. Samlingarna
kommer dock fortsättningsvis att visas av Östergötlands Järnvägsmuseum i Valla som en del av Friluftsmuseet Gamla Linköping. All materiel som visas
ägs numera av Järnvägsmuseet i Gävle men är deponerade till den nya huvudmannen för museet.

kerhetsstyrningssystem sedan föregående revision
samt behov av ändringar och uppdateringar. Banchefen rapporterade vad som kommer att göras på spåret
inför den väntande trafikstarten. Maskinavdelningen
gick igenom läget för vår rullande materiel, vilka
fordon som avses gå i trafik i år och vilka åtgärder
som planeras.

Ångpanneskötare
Kravet på certifiering av ångpanneskötare sköts den
30/5 fram till 1/12-2025:

Inom MRO jobbar vi med att jobba fram en lösning
som är ändamålsenlig för museijärnvägarna. JHRF
jobbar med en lösning som passar de föreningar som
kör historiska ångtåg på det normalspåriga nätet. I
och med detta beslut att se över regelverket innan det
träder i kraft så får vi möjlighet att påverka det hela i
en riktning som stämmer betydligt bättre in på verksamheten inom museitågsbranschen.

Feldbahnloket hos Östergötlands Järnvägsmuseum i Valla

Det var för en gammal BÖSJ veteran särskilt intressant att se detta ånglok. När dåvarande BÖB, nuvarande BÖSJ grundades 1974 diskuterades det om
detta lok skulle deponeras hos oss av en av vår förenings tre grundare. Detta blev dock aldrig verklighet
av en mängd skäl men numera är ju ångloksfrågan
för BÖSJ löst sedan länge.

Medlemsavgiften för 2022

MRO Höst- och Årsmöte

Med detta nummer av tidningen kommer medlemskortet för 2022 om du har betalat årsavgiften. Meddela alltid kassören vid flytt eller adressändring. För
att hålla kontakten behöver vi också få aktuellt mobilnummer och aktuell e-postadress till alla aktiva
medlemmar.
Ungdom, max 15 år under året:
100: Vuxen:
200: Familj:
400: Med familj avses makar (samboende) och deras barn
under 15 år. Avgift för ständigt medlemskap är 20
ggr ovanstående belopp. Inbetalningskoret bifogas
denna tidning Skulle det komma på avvägar så är
bankgirot: 5494-7650. Glöm inte ditt namn på inbetalningskortet. /Kassören

Kommer att äga rum helgen 15-16 oktober med JTJ
som värd. Vi kommer att delta 2-3 personer från
BÖSJ på detta möte.

Långfredagsmöte med hälsokontroll

Böda Skogsjärnvägs årsmöte 2022
Kallelse till årsmöte måndagen den 25 juli kl. 14:00 i
möteslokalen i Naturrum Trollskogen,
Trollskogsvägen 20, 387 75 Byxelkrok

Håkan och Christine förbereder undersökningarna.

Vår ”Kick-off” inför säsongen genomfördes Långfredagen den 15 april i Trollskogen. 11 personer blev
då klara för säkerhetstjänst vad det gäller hälsan
varav 8 lokförare. Både hälsokontroll samt avslutande fika genomförde vi våra lokaler i Trollskogen
medan själva styrelsemötet genomfördes i Naturrum
Trollskogens utmärkta mötesrum. Detta vårmöte innefattar också den ena av årets internrevisioner. Vi
gick igenom uppdateringar och ändringar i vårt sä-

Entré Naturum Trollskogen, foto Naturum

5

Vi startar kl. 14:00 för att bli klara i tid till eftermiddagsfikat. Frågor som önskas behandlade under
punkt 14 i dagordningen skall vara styrelsen tillhanda
senast 7 dagar före stämman, mejl: styrelse@bosj.se
Eftermiddagsfikat blir liksom på Långfredagsmötet
tidigare i år vid vår lokal vid Trollskogens station.

Leif Gustafsson, sekreterare, trafikchef, utbildningsansvarig och MRO-arrangemang.
Omvald på 2 år 2020-07-30.
Böljevägen 24, 691 51 Karlskoga, Mobil: 070-573 33 91
E-post: sekreterare@bosj.se
Öland: Tokenäsvägen 4, 387 75 Byxelkrok.
Leif Österman, banchef.
Omvald på 2 år 2021-07-21
Östra gatan 26, 387 75 Byxelkrok.
Mobil: 070-761 82 46.
E-post: osterman.leif@gmail.com
Bo Svensson,
Omvald på 2 år 2020-07-30.
Norrbödagatan 155, 387 74 Löttorp,
Mobil: 070-575 89 43
E-post: spanskavillan@telia.com,
Fredrik Lundgren, bitr. banchef.
Invald som ordinarie ledamot på 2 år.
Lärkvägen 19, 387 75 Byxelkrok,
Mobil: 073-370 02 96, E-post: freddans76@hotmail.com

Beroende på väder sitter vi ute eller inne. Eftersom vi
behöver planera fikat så är vi tacksamma om du anmäler dig på bosj@bosj.se
Varmt välkommen.

Styrelsesuppleanter:
Hansi Hindenburg.
Kullenvägen 6, Norrböda, 387 73 Löttorp,
Mobil: 073-991 89 42, E-post: hansi@hindenburg.se
Håkan Kårehag,
Östra gatan 30, 387 75 Byxelkrok
Sandgatan 43, 387 35 Borgholm, vintertid.
Mobil: 070-883 87 96,
E-post: hakan.karehag@gmail.com
Bengt Bergman, hjulmarknad.
Solhemsbackarna 87, 163 56 Spånga,
Tfn: 08-360 609, Mobil: 070-257 04 36.
Lars Adolfsson, bitr. maskinchef.
Omvald som suppleant på 1 år 2021-07-21.
Byxelkroksvägen 19, 387 75 Byxelkrok,
Mobil: 073-091 65 39,
E-post: ad.lars@telia.com

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
3. Antagande av dagordning
4. Val av stämmofunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justeringsmän
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om årsavgift för medlemmar
9. Val av styrelse
a) ordförande
b) tre ledamöter på 2 år (Leif Gustafsson, Bo
Svensson och ytterligare en ledamot.)
10. Val av styrelsesuppleanter på 1 år
11. Val av två revisorssuppleanter
12. Val av representanter för föreningen i järnvägsmuseala sammanhang (Främst MRO möten och
Hjulmarknaden.)
13. Förslag från styrelsen
14. Förslag från medlemmarna
15. Information från styrelse och funktionärer
16. Stämmans avslutning
Eftermiddagsfika efter mötet
Varmt välkommen, /Ordföranden

Revisorer:
Ann-Margret Lindholm,
Grankullavägen 268, 387 75 Byxelkrok,
Mobil 070-598 41 41
E-post: bodavinden@telia.com
Christine Flodin,
Våtmarksvägen 26, 186 55 Vallentuna,
Tfn: Bostad: 08-511 78 270, Mobil: 073-984 88 28,
E-post: Christine.flodin@outlook.com

Revisorsuppleanter:
Björn Lüning, Heimdalsgatan 1, 113 28 Stockholm.
Tfn: 08-31 00 45, E-post: blu@organ.su.se
Öland: Grankullavägen 167, 387 75 Byxelkrok,
Mobil: 070-367 93 45
Kjell Blomström,
Alsätravägen 62 127 30 Skärholmen.
Tfn: 08-97 46 37, Mobil: 070-690 46 37

Styrelse efter årsmötet 21 juli 2021.
Lars-Peter Åhs, ordförande, maskinchef, MRO arrangemang och hjulmarknad. Omvald på 1 år.
Vasavägen 2, 6tr. 177 52 Järfälla. Mobil: 070-522 55 90,
E-post: ordforande@bosj.se,
Öland: Holmvägen 51, 387 75 Byxelkrok.
Hans Bäckman, kassör, hjulmarknad.
Omvald på 2 år 2021-07-21.
Dagsländevägen 21, 194 53 Upplands-Väsby,
Mobil: 073-933 70 85, E-post: kassor@bosj.se

Webbmaster:
Bo Österberg.
Kullenvägen 4, Norrböda, 387 73 Löttorp,
Tfn: 0485-223 39, Mobil: 076-118 32 36,
E-post: bosse@bosj.se
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