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Ber att få önska alla Terminalvänner

En God Jul
och

Ett Gott Nytt År!

Lägesrapport från vårt projekt:
Vårt projekt Kalmar Terminal rullar på, beroende av arbetskraft och ekonomiska
resurser har det gått i etapper, eller delprojekt.
Nu äntligen är vi inne på upploppet och börjar se målet,
vi har idag en nästan färdig bil, men än återstår en del jobb.

Bakmonterat truckstativ:
Per Sjöborg har via goda kontakter hittat ett truckstativ hos en påbyggare i
England, denne blev mycket imponerad över projekt Kalmar Terminal och
lovade skänka det till föreningen.
Under våren hade vi täta kontakter med honom, vi utbytte mått och ritningar,
men så slutade han plötsligt att svara på våra samtal och mejl
Vi befarade att det hänt honom något eller att han backat från sitt löfte, men nu
har vi fått ny kontakt och fått bekräftat att stativet finns för avhämtning på ett
företag i Huddersfield söder om Leeds.
Just nu diskuterar vi transporten med en speditör som lovat ta hem godset utan
kostnad, hoppas han håller ord.
När truckstaivet kommer hem kan monteringen av detta bli ett utmärkt
delprojekt för Nobelgymnasiet.

Ritning från påbyggaren i England.

Bilden visar att truckstaivet är skjutbart i sidled.

Truckstativet på väg att fällas upp

Automatväxellådan:
De två prototyperna är utrustade med automatisk växellåda av fabrikat
Allison MT 41 samma låda som Volvo använde i bl.a. Volvo F86 under
70-talet.
Lådan i Terminalen fungerar inte som den skall, den går fram och back,
men den växlar inte upp, det beror säkerligen på att den stått stilla i
nästan 30 år och det krävs en rengörning och justering.
Jag har varit i kontakt med Allison Transmission och de har åtagit sig
jobbet, lådan skall demonteras och fraktas dit inom några veckor.

Allison MT41 demo- låda hos Volvo 1970

Vad återstår sedan?
När vi 2001 startade upp renoveringen hade vi förhoppning att hitta
åtminstone en av lastbärarna och få ett komplett ekipage som vi kunde
visa upp på veteranrallyn etc. men den ambitionen har vi fått lägga på is.
Vi har inte hittat någon automatisk vändskiva eller något släp och att
bygga om ett annat släp till en lastbärare som passar i systemet har vi inte
kraft och resurser till.

Museiföremål:
Idén till Kalmar Terminal var ursprungligen ett initiativ från SJ:s
dotterbolag Svelast, syftet med tekniken var att skapa ett rationellare
transportsystem som skulle effektivisera SJ:s olönsamma distribution av
styckegods.
Den naturligaste placeringen av Terminalen är på ett museum och då är det
lämpligaste stället järnvägsmuseet i Gävle.
Jag har presenterat idén för museiledningen som finner det mycket
intressant och planerar nu för en monter i Gävle, där kan man förutom bilen
också i bild och film visa hur tekniken var tänkt att fungera.
Lösningen med en placering på museet är den mest perfekta, då kommer
vårt arbete att bevaras och vi har satt ett avtryck i transporthistorien.

När får vi se den?
Under de här åren har vi haft ett sjuttital trogna medlemmar som stöttat
föreningen, dessutom har vi ett antal sponsorer som genom stora och små
bidrag gjort det möjligt att driva jobbet vidare.
Arbetet har väckt stort intresse och vi har haft god publicitet kring
Terminalen, det har under arbetets gång skrivits åtskilliga artiklar i
tidningarna och många har ställt frågan när får vi se den.
Vi har haft olika idéer om en visning, men vi ville ha den något så när klar
innan vi visar upp den offentligt och nu är vi komna så långt att det är dags
för en presentation.

Elmia 20-23 augusti 2008
Lastbil 2008
Vi planerar att ge alla vänner, sponsorer och intresserade möjlighet att se
skapelsen i samband med transportmässan Lastbil 2008 på Elmia i
Jönköping och då i samma monter som Åkerihistoriska Sällskapet.
Efter Elmia är det tänkt att bilen skall till museet i Gävle.
Planera för ett besök på mässan.

Klädsel o inredning:
Inredning av hytten är i stort set klar, det återstår en del jobb med instrumentering
och finish, den det blir klart under vintern.

Vintern, våren och sommaren 2007
Vid årsskiftet var Terminalen lackerad och klar, jobbet
hade utförts av Folkes Billackering i Sunne, vi riktar ett
stort tack till deras förnämliga insats och bidrag.
Senare under januari glasades bilen och fraktades åter till
Karlstad där Volvoåterförsäljaren Värmlands Motor
utförde en del jobb, bl.a. monterades takskylt, speglar,
blinkers mm.
Under sensommaren hade vi besök av ett tidningsteam
som fotograferade och skrev, troligen kommer det ett
större reportage om Terminalen.
Om reportaget kommer skall jag meddela i vilken tidning
det blir.
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Det lackar mot jul igen och det har snart gått ett år sedan jag skrev
till er senast, då var Terminalen nylackerad men saknade glas och
klädsel.
Nu är även detta i det närmaste klart, en del jobb återstår, mer om
detta på sidorna 2 - 7
Broschyr:
Vi närmar oss den dag då vi skall visa upp Terminalen för en
större publik, då behöver vi en enkel och snygg presentation av
projektet.
Jag tog kontakt med Älvkullegymnasiets medialinje i Karlstad.
Några elever nappade på idén och producerade en fin broschyr
som på ett enkelt men övergripande sätt beskriver historien om
Terminalen. Ett ex. bifogas.
40 års jubileum:
År 2008 är det 40 år sedan man började bygga den första av två
Kalmar Terminal, den blev klar i april 1970
I samband med visningen på Elmia planerar vi ett seminarium där
vi skall berätta mera om detta unika industriprojekt
Intresseanmälan gör Du på telefon eller via meijl.
Jag önskar Dig ett gott nytt år och ser fram emot att få
demonstrera Terminalen för Dig på Elmia i aug.

Lennart
PS: Läs mer om ett annat projekt som ligger mig varmt om hjärtat på:
www.tjorven.se

