MRO och JHRF höstmöte 21-22 oktober 2017 i Västervik
TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening, och FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan, har
nöjet att hälsa alla hjärtligt välkomna till smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik och
MRO respektive JHRF höstmöte 2017. Vi har bokat Hotell Fängelset (Fängelsetorget
invid stationen i Västervik) som kommer att erbjuda specialpris för oss. Möten och
seminarier sker i en näraliggande lokal ca 100 m från hotellet.

Lördag 21 oktober
0758-1200 Möjlighet till smalspårsresa (tillval)
Vi erbjuder de mötesdeltagare som reser till Västervik under fredagen att
göra en smalspårsresa med vårt ordinarie rälsbusståg från Västervik
avgång kl. 07:58 till Hultsfred och åter. Tåget är tillbaka i Västervik kl.
12:00. I Hultsfred finns anslutning från Linköping och Kalmar, avgång från
Hultsfred kl. 10:10.

1210

Välkommen till Västervik
Vi hälsar välkomna på Hotell Fängelset och inleder med gemensam lunch
(ingår i deltagareavgift).

1300-1700 Mötestid
Möte för MRO och JHRF enskilt och gemensamt efter samordnad agenda.
Avbrott för kaffe under mötet.

1800-1930 Middag
Middag på Fängelset (ingår i deltagareavgift).

2000-2200 Rälsbusstur till vår lägsta station med vickning
Tur till Verkebäck med mingel och samkväm. Möjlighet att köpa något
drickbart under turen.

Söndag 22 oktober
0730-0900 Frukost
Frukost serveras på Hotell Fängelset.

0900-1300 Seminarium och föreläsningar
Några intressanta föreläsningar kring miljö, mark och planering i lokal
100 m från hotellet. Kaffe med tilltugg under paus.
Preliminärt program:
Förorenad mark kring industrimiljöer och luktar slipers?
Christer Ramström, planerare Västerviks kommun med mångårig
erfarenhet som miljökonsult och tillsynsarbete.
Alternativ till diesel
Ingemar Scander, Ecopar, och Mikael Lövstedt, Tjustbygdens
Järnvägsförening, berättar om erfarenheterna från att köra museifordon
på miljöbränsle.
Vad kan man hitta i gamla hus och hur förenar man nya krav i våra
äldre miljöer?
Paul Wilund, arkitekt, gör en exposé över vanliga och ovanliga
frågeställningar från olika typer av byggnader och miljöer.
Fysisk planering och järnvägar, hur hantera ett planärende? Hur agerar
man?
Daniel Niklasson, planarkitekt Västerviks kommun, ger råd och tips på hur
man kan och bör agera för att nå framgång i ett planärende.

1300

Lunch och avslutning
Lunch på Fängelset (ingår i deltagareavgift).

1400-1800 Rälsbusstur Västervik-Hultsfred-Västervik (tillval)
Möjlighet att åka en tur på hela banan Västervik-Hultsfred och tillbaka.
Eftermiddagskaffe finns med ombord. Tåget avgår Västervik kl. 14:10 har
anslutning till tåggruppen vid kl. 16 i Hultsfred med anslutande tåg mot
Linköping och Kalmar. Ankomst Västervik kl. 18:00.

Deltagareavgift
800 kr inkl. moms per deltagare vilket inkluderar två luncher, middag, tågresor samt
seminarier med kaffe och tilltugg. Betalning sker i anslutning till mötet. Enklast är
betalning med betalkort.

Medföljande eller deltagande enbart på seminarier
Om intresse finns från övriga föreningsmedlemmar eller varför inte familjemedlemmar
att följa med till Västervik finns givetvis denna möjlighet även om man inte deltar i själva
mötesförhandlingarna. Boenderabatten gäller även medföljande deltagare. Alternativ
sysselsättning kan vara en färd med ordinarie rälsbusståg på lördagen till Hultsfred.
Avgång Västervik kl. 15:15, åter i Västervik kl. 19:19. För mer information om vad som
händer i Västervik se även www.vastervik.com.

Boende
Boende sker på Hotell Fängelset, beläget 50 m från järnvägsstationen och
smalspårsplattformen. Vi har fått ett kraftigt rabatterat pris och reserverat rum för
deltagarna. Det finns olika rumsalternativ (enkel, dubbel, flerbädds) med hotellstandard
och egen dusch på rummet. Boendet bokas och betalas av respektive deltagare för att
underlätta individuella önskemål. Boendet bokas snarast dock senast 25 september för
att garantera rum via e-post martin@hotellfangelset.se eller 073-8453713 (fråga efter
Martin samt ange "smalspåret") för att få vår rabatt.
För de som vill komma på fredagen eller stanna ytterligare en dag i Västervik erbjuds
givetvis en extra förmånlig övernattning till rabatterat pris.

Resor till och från Västervik
Mötestiderna är lagda så att möjlighet finns att ta sig med tåg till Västervik från de
flesta större orter med ankomst till Västervik kl. 11:52 samt via Hultsfred och
smalspårståg. Hemresa kan ske med tåg från Västervik kl. 14:07 eller med smalspårståg
via Hultsfred med avgång från Hultsfred kl. 16:02 mot Linköping respektive Kalmar.

Anmälan
Anmälan sker senast den 1 oktober till Daniel Niklasson,
daniel.niklasson@smalsparet.se, 0730-431116 (Kvällstid) med angivande av namn,
förening samt eventuella allergier.

Lokaler och platser
Hela programmet sker inom 150 m från stationen i Västervik.
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