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Hej!
Här kommer den nya
medlemstidningen. I denna
lilla digitala tidning kommer
ni t.ex kunna läsa om resorna
som körts under månaden,
pågående renoveringar,
historiska inslag men såklart
också kommande evenemang.
BJs har länge saknat en
medlemstidning men nu ska
det bli ändring på det. Man
får gärna skicka in artiklar
och bilder med mer till
redaktionen.
I detta nummer kommer ni
kunna läsa om:
- Trafiksäkerhet
- BJs kalendern
- Renoveringen av den
enda bevarade privatbane
sovvagnen
- Våra T23 lok
- Gävle resan

Trafiksäkerhetshörnan
Under denna rubrik tänkte jag som driftansvarig redogöra lite för vår roll som ”Järnvägsföretag”. Ja ni läste
rätt, föreningen har även en roll som järnvägsföretag. De flesta av er förknippar nog detta med SJ, Green Cargo
mfl andra operatörer som kör ute på spåren. När vi varit ute och kört på hamnbanan har ni kanske noterat att
vi mött någon av dessa aktörer.
Det här är som vår roll som ”järnvägsföretag” kommer in i bilden. För att vi ska kunna få köra på Trafikverkets spår
krävs att vi har ett tillstånd. Sedan några år tillbaka har vi tillstånd i form av licens och säkerhetsintyg A+B. Utfärdare
av tillstånden är Transporstyrelsen som också har som uppgift att granska vår verksamhet. Ur tillståndssynpunkt är vi
likställda med de kommersiella operatörerna. Samma grundläggande regelverk gäller för oss som för dem. På senare år
har EU:s förordningar spelat en allt större roll. Det kan på många sätt låta rätt långsökt men det är avgörande för hur vi
kan bedriva vår verksamhet.
Lite förenklat hänger det ihop så här:

EU förordningar
EU Direktiv

Lagar och förordningar

Transportstyrelsens
föreskrifter

BJs
Säkerhetsstyrningssystem

!
De flesta som hjälper till i BJs verksamhet har berörts av vårt säkerhetsstyrningsystem. Många tänker på föreskrifter
och regler när man nämner det begreppet. Det är till viss del sant men även föreningens organisation som sådan är en
del av säkerhetstyrningsystemet. Styrelsen är ytterst ansvarig för vad föreningen gör i sin roll som järnvägsföretag. De
personer som är utsedda som ansvariga för drift, fordon, bangård och trafiksäkerhet har också ett speciellt uppdrag att
tillse att lagar och regler följs inom resp. ansvarsområde. Hur detta skall ske finns beskrivet i vårt
säkerhetsstyrningsystem. De nyss nämnda funktionerna granskas också av Transportstyrelsen vid tillsättandet. Samma
sak gäller styrelsens ordinarie medlemmar. Där föreningen är anmälningspliktig vid förändringar av styrelse och
ansvarsposter.
Vidare ingår i vår roll som järnvägsföretag att känna till och omsätta alla lagar, förordningar och föreskrifter i vårt eget
säkerhetsstyrningsystem. Det gäller allt från bestämmelser för hur fordon får framföras till att tillse att personalen har
rätt utbildning för den arbetsuppgift denne skall göra ombord på våra tåg. Vidare skall all personal genomgå
hälsokontroll och fortbildning utifrån ett fastställt intervall. Personen måste också arbeta ett minimum antal timmar per
rullande 6 månaders period för att anses vara behörig. Kan inte så ske skall kompletterande utbildning göras. Även
själva fordonen är också föremål för föreskrifter. Säkerhetskritiska detaljer skall gås igenom med ett visst fastställt
intervall. Allt för att säkerhetsställa en trygg och säker resa.
Rapportering, riskhantering och trafiksäkerhetsmål
Säkerheten har av tradition varit hög vid järnvägen. I mångt och mycket har regelverket byggts upp av erfarenheter från
de gånger då misstag har begåtts. Syftet har då varit att tillse att det inte händer igen. Därför ingår det också i vår roll att
dokumentera och följa upp de gånger då det gått mindre bra. Vi ska också jobba förebyggande genom att följa upp
sådana tillfällen där det vara nära att hända något. Utgångspunkten vid rapportering och dokumentering av avvikelser är
att precis som förr se till att det inte händer igen. Inte att hänga ut eller sätta dit en enskild person.
På senare år har riskhantering spelat en allt större roll. BJs är inget undantag då det hänger ihop med vår tillståndsform.
I princip allt vi gör i föreningen påverkar på ett eller annat sätt trafiksäkerheten. Därför görs riskanalyser enligt särskild
mall som finns i vårt säkerhetsstyrningssystem. Detta görs på allt från ett trafikevenemang som vi önskar göra till
förändringar i vårt säkerhetsstyrningsystem.
Föreningen skall också övervaka sitt regelverk och sin verksamhet. Detta görs bland annat genom en treårig
revisionsplan där vi tillsammans med en revisor går igenom vårt säkerhetsstyrningssystem och tittar på avvikelser
gentemot vad vi skrivit i vårt säkerhetsstyrningssystem. Liksom vad vi behöver förändra för att uppfylla gällande krav.
Efter tre år har vi gått igenom hela systemet och det är dags att börja om!
Detta var ett liten kortare sammanfattning om vad som styr vår verksamhet. //Roger Jonasson, driftansvarig.

BJs Kalendern
Under denna vinjett tänkte vi i kortform presentera vad som är på gång i föreningen. Som ni läst på
annan plats i tidningen är all arbetskraft välkommen att hjälpa till.

Arbetslördag på Lärje
Alla lördagar under hela 2021 (undantag för större helgdagar)
Vi arbetar med underhåll av våra fordon mellan 10-16 (ca tider). Möjlighet finns att låna
arbetskläder, medtag gärna ett par oömma skor.
Anmälan obligatorisk om mat önskas. Denna kan fås till självkostnadspris om tillräckligt antal
anmält sig.

Tågsläpp (prel)
Söndag 25 april
Öppet hus på Lärje.

Vätternrundan (prel)
Fredag 18 juni – söndag 19 juni
Chartertåg för Lygnens vänner till och från Motala och Vätternrundan.

Hamnbanekörning (prel)
I år planerar för att köra på hamnbanan följande datum:
5-6 juni, 3-4 juli, 24-25 juli, 7-8 augusti, 28-29 augusit
Precis som tidigare år blir det körning tur och retur Göteborg C- Skandihamnen, med våra äldre
sittvagnar och äldre dragkraft (ånga/diesel/ellok, beroende på fordonstillgång)
Mer information kommer att komma. Håll utkik på hemsida och sociala medier.
Allt eftersom evenemangen tar form planeringsmässigt öppnar möjligheten att anmäla sig. Vårt
Intranät Bjurhem www.bjs.veterantag.se är den obligatoriska vägen att anmäla sig om inget annat
meddelats.
Registrering för åtkomst kan göras på egen hand. Dock behöver driftansvarig meddelas för att få
rätt behörighet.
Vi måste i dessa tider reservera oss för eventuella förändringar pga det rådande läget med
pandemin.
Vi förutsätter att ni som medlemmar tillser att ni inte deltager i verksamheten om ni har något av de
symptom som är kopplade till Covid-19. Samt tillser att följa övriga av myndigheterna utfärdade
råd och rekommendationer

Medlemsavgift 2021 & Årsstämma
I rådande läge är föreningen i stort behov av ekonomiskt stöd.
Glöm inte att betala medlemsavgiften för att stödja oss under året. Se bifogat inbetalningskort för
mer info.
Medlemskapet berättigar dig också att närvara och rösta vid vår årstämma
Torsdagen 25 mars
Kl. 18:00
Bergslags-Lärje

Enda bevarade
privatbane
sovvagnen
BJ Co4 211
BJ 211 eller gröna vagnen som vissa
säger. Vagnen byggdes 1936 på
Waggon fabriken i Arlöv åt
Bergslagernas Järnvägar. BJ Beställde
2 vagnar 210 och 211. Vagnarna var
identiska med SJs motsvarighet som
då hade litt Co14. Mer om Co14
framöver. BJ vagnarna hade mer
trädetaljer inne i vagnen samt hade
ådringsmålade väggar och var
allmänt lyxigare än SJs, detta var
trotts allt 3de klass.

Renoveringen
Vi på började renoveringen vintern
2018 men är mycket jobb kvar då vi
dessvärre är få aktiva.

Planen är att måla om in och utsidan
så likt originalet som möjligt, men det
som är ombyggt av SJ under åren får
vara kvar då vi ej har resurser för att
bygga om vissa grejer samt att
dokumentation från 30-talet saknas.
Utsidan är till 33% färdig, ena sidan
är målad i BJ Olivgrå så nu är det
bara taket samt andra sidan kvar
vilket blir vårens projekt. Vi ska även
tillverka märkning till vagnen men
har dessvärre inga bilder på hur det
ska se ut, så har du det skicka gärna
in det till oss.
Invändigt så fernissas trä detaljer,
målas väggar samt tak i SJs
standardfärger från 30-talet då dem
ligger nära BJ färgerna vi lyckats
hitta i vagnen. Vi byter även ut
packningar så att handfaten i
kupéerna ska fungera. Vi hoppas att
vagnen kommer bli mycket fin när

Dörrkarmen har slipats ner
och har fått första lagret
förnissa.

Under den hemska gråa färgen
och spackel så hitta vi den
läckra original
ådringsmålningen.
den blir klar. Vill ni hjälpa till med
renoveringen hör av er till Edwin.

T23 127 & 118
Hösten 2019 så började vi med att
driftsätta Lokgubbarna Göteborgs
T23 118.
Loket har varit avställt sedan 2016
men efter att vi har bytt ut diverse
slangar och fixat med
ledningstryckregleraren så fungerar
loket igen. Loket har provkörts och
går mycket fint. Nu återstår
uppsnyggning av loket och byta lite
remmar mm.
Se film på länken: https://fb.watch/
1uHNDKPlOi/

Sensommaren 2020 började vi med
att ge SJ T23 127 kärlek! Loket har
fått hytten uppsnyggad samt diverse
detaljer på utsidan. 127an mådde bra
så det räckte med att byta lite slangar,
smörja diverse delar och lite fix med
en dibroventil så drog hon igång.
127an är oxå provkörd och går fint.

Foto: Henric Olsson
T23 127 solar
sig på Lärje

Foto: Edwin Bohm
T23 118 under en visning
på Lärje

127s nymålade hytt

Gävle Resan
Besök hos JVM* Gävle
samt MFGDJ*
Den 16 oktober kl 18:45 lämnade vi
Göteborg C med destination Gävle.
Målet med resan var i huvudsak att
hämta hjulaxlar till Du2 384 men om
man ändå ska till Gävle så kan man ju
köra en medlemsresa och då även
besöka våra vänner i Falun. Det var
en tapper skara som åkte med oss på
denna resa.

På hemvägen åkte vi på 3 olika banor,
först BJ*, sedan ett par mil på TGOJ*
och slutligen VSB*. Våra 2 Ma lok
403 & 401 trivdes bra när dem fick
rulla på sin gamla hemma bana.

I Gävle så fick vi en guidad tur på
Nynäs*, UGJ* stallet,
Beredskapsskjulet och mycket annat
kul! Det blev väldigt mycket tåg
under lördagen men vad gör det.
Medans resenärerna var ute och
gjorde stan så passade personalen på
att lasta våra hjulaxlar. Under kvällen
så avnjöts en delikat 3-rätters i vår
restaurangvagn.

Ett litet klipp: https://youtu.be/
Al6atXfJ2x8 (BJs Backar mot Lärje)

Söndag morgon så åkte vi mot Falun,
I Falun så fick vi en rundvandring i
GDJ* stallet där deras driftlok står.
Där fick vi se diverse sällsynta
Dieselelektriska lok såsom T41 och
T45 men även en hel del ånglok och
ett par ellok.
Vi kollade även i BJ* stallet där deras
museum är. Där fick vi se GDJs
inspektionsvagn vilket är en väldigt
udda vagn med kontor, sovkupéer
samt pentry. Vagnen användes när
man åkte runt och synade banan men
även när styrelsen skulle ut och åka.

Vi tackar alla som gjorde resan
möjlig och utan er resenärer kan vi
inte överleva så stor eloge till er!

Förkortningsförklaring*
Nynäs* = GDJ* gamla huvudverkstad där
Jvm* förvarar sin unika fordon till ex
gamla ånglok och vagnar från 1800-talet
JVM*= Järnvägsmuseum
UGJ* = Uppsala-Gävle Järnväg
GDJ* = Gävle-Dala Järnväg
BJ* = Bergslagernas Järnvägar
TGOJ*= Trafikaktiebolaget Grängesberg–
Oxelösunds Järnvägar
VSB* = Västra stambanan

Rälsbussen som tog oss mellan
museets olika platser

Foto: Roger Jonasson, Våra hjulaxlar lastade inför avfärd mot Falun
Foton på tidigare sidor Edwin Bohm om ej annat uppges
Mer bilder finns att titta på genom denna länk: https://drive.google.com/drive/
folders/1dqQdw85andoJwIaYpb4ftN54ux8KGqVq?usp=sharing

Sociala medier
Följ oss gärna på våra sociala medier
Hemsida

https://www.bjs-club.se

Facebook, Bergslagernas Järnvägssällskap
https://www.facebook.com/Bergslagernas-Järnvägssällskap-157730387575091/

Instagram, @Bergslagernas_Järnvägssällskap
https://www.instagram.com/bergslagernas_jarnvagssallskap/

Mail
info@bjs-club.se

PS. Maila gärna in era mail adresser till oss, för smidigare utskick

