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Äntligen lite positiva nyheter att komma med!

I förra Terminalbladet gjorde jag en resumé över det
som hänt sedan starten för fyra år sedan.
Då visste jag inte hur vi skulle komma vidare, men nu
har det lossnat ordentligt.
På bilden nedan ser Du Terminalen med hytten
monterad, bilden är från 05 12 05
På bilden är Terminalen utrustad med ”Nödhjul”
Originalfälgarna väntar på lack och nya däck.



Reparationsläget:
De elever som går tredje året på Nobelgymnasiets utbildningslinje för
lastvagnsmekaniker, hade i år som uppgift, att under en fyra veckors period
v. 45 – 49 göra ett projektarbete.
Jag fick tillfälle att presentera Terminalen för två duktiga killar, Per Norlander
och Araz Gomah Ali, de valde att jobba med Terminalen som sitt projekt.

Vi satte upp följande  mål för projektet:
• Färdigställa bränslesystemet med tank och ledningar.
• Styrservon skulle kopplas och funktionstestas.
• Montera hytten på chassit och koppla in växelreglage till

automatlådan.
• Färdigställa tryckluftbromssystemet.

Den 1dec. avslutades jobbet och jag kan med glädje konstatera att de
uppställda målen i stort sett klarats av, tack vare deras insats har vi ett bra
utgångsläge för det fortsatta restaureringsarbetet.

             

 Per och Araz



Föreningens ekonomi:

Som jag nämnde i vårens blad saknade vi ekonomiska resurser för att
köpa nödvändiga delar till det fortsatta jobbet.
De medlemsavgifter vi får in från Er är av största värde, tack vare dem
kan vi driva föreningen vidare, hålla webbsidan uppdaterad, bibehålla
kontakt med andra föreningar och organisationer och fortsätta
insamlandet av material som har med Kalmar Terminal att göra.

Bidrag o Stipendier.

Under året har vi sökt och fått bidrag från två stiftelser:

• Den 18 nov tilldelades vi ett stipendium/bidrag på 50.000: -
    av Helmiastiftelsen i Torsby.

Helmiastiftelsen är grundad av familjen Helmer
Walfridson Företaget Helmia Bil AB är framgångsrika
Volvoåterförsäljare  i Värmland.

• Den 30 nov tilldelades vi ytterligare ett stipendium/ bidrag, på
30.000:- denna gång av Föreningssparbanken i Kil.

Stort tack till Helmiastiftelsen och
Föreningssparbanken!
De ekonomiska bidragen ger oss en plattform att stå på inför den fortsatta
restaureringen.
Det är mycket kostbart att anlita etablerade verkstadsresurser, därför
kommer vi även fortsättningsvis att driva jobbet vidare med ideella krafter
och hushålla med erhållna medel så långt det går.
Det som står närmast på tur är att förse Terminalen med rätt hjul och
däck.
Bildemonteringsföretaget Skrotkalle AB i Eda har skänkt sex st fälgar,
dessa är blästrade och klara för lackering.
Förhandling pågår med ett par däckgrossister om sponsring av nya däck
till Terminalen.

Visst ser det ljust ut inför det nya året!



Styrelse för Kalmar Terminals Vänner 2005

Ordförande Lennart Persson 0554-141 85 070-314 10 38
Per Sjöborg 08 588 10119 070-598 52 51
Curt Jubrand 031-26 02 30 070-266 83 66

www.svelastterminal.com

Bo Svärd Föreningssparbanken Kil överlämnar checken på 30.000:-
med på bilden är också  Per  och  Araz


