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Ledaren 
Hejsan alla medlemmar och läsare av Regulatorn! 

Vi får börja med att önska en god fortsättning eftersom vi inte hann få ut det 

här numret före jul och nyår 2015. Nu står vi inför ett nytt trafikår och allt 

arbete som detta kräver. Under 2015 så lyckades vi ju genomföra fyra 

evenemang, varav ett som ett samarrangemang, men vi tvingades även att 

ställa in ett. Det stundande året har vi ungefär samma planering, bortsett från 

att vi i år ska försöka komma iväg till Katrineholm. Arbetena i Västberga och 

Katrineholm har under året som gått, samlat ovanligt många aktiva och det är 

länge sedan stämningen var så här på topp! Denna utgåva innehåller en del 

förplaneringar som förhoppningsvis ska samla ännu flera aktiva.  

Lasse Nelson 
Redaktör & Webbmaster samt t.f. Sekreterare 

 
Omslagsbild: S1 1921 i Södertälje Hamn 151213 under Luciatrafiken   Foto © Lasse Nelson 
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Besöksadresser 

Stockholm: Vretensborgsvägen 13, till höger om huset och sedan rakt över gården 
Katrineholm: Lokstallet Östermalmsgatan 2. Kontakt Ulf Larsson 

Regulatorn 

Redaktör Lasse Nelson: 070-666 29 61 / 070-438 24 42 E-post: anglok@bahnhof.se 

Styrelsen och uppdrag 2015/2016 

Ordförande Vakant 

Vice ordförande David Rolleberg 0733-164208 david.rolleberg@anglok.se  

Kassör Lasse Zethraeus 0705-553898 lasse.zethraeus@telia.com 

Sekreterare (t.f.) Lasse Nelson 0704-382442 lasse.nelson@bahnhof.se  

Ledamot Ulf Larsson 0739-731489 uffe-larsson@bredband.net 

Ledamot Klas Kindberg 0708-781054 57klaba@gmail.com 

Ledamot Henrik Hollander 0734-072530 henrikhollander@gmail.com 

Trafikansvarig Carl-Erik Olsson 0707-270840 carl-erik.olsson@fmv.se 

Maskinansvarig Klas Kindberg 0708-781054 57klaba@gmail.com 

Säkerhetsansvarig Lasse Zethraeus 0705-553898 lasse.zethraeus@telia.com 

Webbmaster Lasse Nelson 0704-382442 lasse.nelson@bahnhof.se 

Medlemsregistrator Carl-Erik Olsson 0707-270840 carl-erik.olsson@fmv.se 

Har du själv e-post? Meddela gärna din adress till medlemsregistratorn! 
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Rykande aktuellt i Stockholms närmaste ångtågsförening! 
 

Vinterprojekt 2015-2016 
Som vanlig så vill vi påminna om 

att det finns ett verksamt SÅS även 

när våra lok står tysta och kalla 

och vagnarna står täcka under 

tjocka presenningar. Varje tisdag 

så träffas en rejäl arbetsstyrka för 

att arbeta med våra fordon. 

Utomhus när vädret tillåter och 

inomhus när det är kallt och 

blåsigt. Den här vintern så pågår 

det arbete med att bygga upp vårt 

nya kök i personalvagnen F5 

25831 samt uppbyggnad av ett helt 

nytt uppehållsrum, med drygt 24 

platser vid bord. Vagnen byggs 

även så att borden lätt kan tas bort 

och istället få 40-talet sittplatser i 

händelse av t.ex. årsmöte. I det nya 

köket finns nu en vattentank och 

varmvattenberedare monterad och 

köksdelen har fått ett nytt 

klinkergolv samt väggarna 

kaklade. Köket byggs för att lättare 

kunna tillverka större mängder mat 

till resenärer och personalen samt 

fungera som en trevlig klubbvagn 

även när den står still i Västberga. 

Vagnen kommer på sikt att ersätta 

fikrummet och pentryt i BV2, som 

blivit på tok för trångt i och med 

att den aktiva skaran har mer än 

fördubblats. BV2 kommer istället 

att byggas om med en ny tvättplats 

med varmt och kallt vatten, samt 

ett nytt omklädningsrum. Trafik-

expeditionen blir dock kvar i 

vagnens mittutrymme. I vår vagn 

BV3, som idag är kursvagn och 

övernattning, så kommer 

övernattningen att byggas om till 

bibliotek och kurslokalen till 

övernattning med 8-10 bäddar. 

BV3 fick även under sommaren 

sitt tak omlagt med nytt virke och 

ny ytbeläggning och är idag helt tät 

igen.

 
Ny tågtelefon 
I och med att det telefonsystem 

som vi idag måste ha i loken, 

GSM-R tillkom, så har vi före 

årsskiftet 2015/16 varit tvungna att 

uppdatera till den senaste modellen 

i och med ombyggnad av nätet. 

Det här innebär att S1 1921 och E2 

1242 numera har fått stationära 

utrustningar med filter, antenner på 

taket och extern elmatning. 

Ombyggnaden har varit både 

kostsam och krånglig, men 

eftersom det är ett krav så har vi 

varit tvungna att finna oss i denna 

uppdatering för att även under 

2016, och framledes, kunna 

fortsätta med vår ångtågstrafik. 

Viss slutmontering sker i skrivande 

stund men beräknas vara klar och 

godkänd redan i början av året.

 



 
Lyckat trafikår 2015 

 

I maj 2015 som tog vi upp en 

gammal idé om att köra resor med 

vårt trafiktåg mellan Liljeholmen 

och Södertälje Hamn. Majresan 

fick bli ett försök för att se hur 

stort intresset skulle vara bland 

åktågssugna resenärer. Den första 

trafikhelgen blev ett lyckat koncept 

och vi ombads av de som missat 

tillfäller, att snart göra samma resa 

igen. I september var det åter dags, 

med en tur på lördagen och en på 

söndagen så fyllde vi åter tåget på 

en resa som tog cirka 3,5 timme att 

genomföra. I hänseende till de 

yngre resenärerna så verkade 3,5 

timme vara precis lagom till 

skillnad mot våra långresor på 6-8 

timmar. Att köra den här typen av 

resor är lite som de resor vi 

genomförde på Slakthusbanan 

under våra första 20 år och de 

mellan Liljeholmen och Övre 

Västberga efter dessa. Vi har 

saknat de lite kortare resorna för 

våra resenärer och den här 

varianten kräver både mindre 

arbete och kortare arbetsdagar, och 

ger dessutom fler chansen att åka.  

Efter att ha genomfört två 

trafikhelger så såg vi även chansen 

att återuppta vår gamla tradition att 

köra ångtåg till Lucia, så den 12-

13 december, så tog vi upp 

traditionen med Luciaångtåg, 

Lucia ombord och servering av 

kaffe, glögg och lussebullar. Även 

den här tredje gången så blev 

trafikhelgen mycket lyckad och vi 

får med denna slå fast att det här är 

en resa som vi måste fortsätta att 

köra även framöver.  

 

I december så körde vi även 2015 

ångtågsresor till Nynäshamns jul-

marknad i samarbete med 

Nynäshams Järnvägsmuseum. Med 

en resa lördag och en på söndagen 

så drog S1 1921 våra trafikvagnar 

och NJM´s trafikvagnar mellan 

Stockholm C och Nynäshamn och 

åter. Även här var det gott om 

resenärer. Den här resan skulle 

egentligen ha körts med NJM´s 

lok, men på grund av en pannskada 

så blev det även den här gången 

vår S1 1921 som fick stå för 

dragkraften 

 



Inställd resa  

Trafikplaneringen för 2015 gjordes 

med avsikten att i september eller 

oktober, kunna genomföra en 

trafikhelg i Katrineholm. Vi tänkte 

då återkomma till Katrineholm och 

köra två turer mellan Katrineholm 

och Flen på lördagen och 

Katrineholm och Vingåker på 

söndagen. När vi började närma 

oss hösten så insåg vi att vi hade 

några problem att ta tag i. Det ena 

handlade om att vi inte kunde få 

tag på lokpersonal som kunde köra 

den här helgen. Dels så handlar det 

ju om resan ner till Katrineholm på 

fredagskvällen, två trafikdagar, 

lördag och söndag, samt hemresan 

på söndagskvällen. Eftersom det 

inte längre finns näst intill obe-

gränsat med förare med ångloks-

kompetens, så är det svårt att få 

ihop personal till ett så här stort 

evenemang. Eftersom vår ständige 

(och rutinerade) förare, Lasse 

Zethraeus, nu gått i pension så får 

han inte ensam framföra våra lok. 

Även om han har kvar komp-

etensen så måste han idag bistås av 

en förare som är verksam i sitt 

yrkesliv, som just lokförare. Det 

här är regler som Trafikverket har 

satt upp och som vi följer. Tyvärr 

så är det så att den gamla trusten 

av lokförare med ånglokskom-

petens nästintill har försvunnit och 

då är det idag inte lika lätt att 

besätta ånglok med rätt personal. 

Återväxten är dessvärre mycket 

liten och rätt så komplicerad, 

varför det i framtiden kommer att 

bli svårt med ångloksförare. Att 

idag utbilda sig till ångloksförare 

är inte lätt då det för närvarande är 

i princip endast Järnvägsmuseet 

(Trafikverket) i Gävle som har en 

godkänd utbildningsplan. Vi vet att 

det arbetas på många håll med att 

lösa frågan och vi hoppas fram-

ledes på att problematiken ska få 

en lösning.  

Den här gången så var det inte 

enbart problemet med förare som 

ställde till så att det inte blev 

någon trafikhelg i Katrineholm. 

Även bristen på stenkol vart 

plötsligt ett problem. Det billiga 

kol vi tidigare kunna köpa in, går 

inte längre att få tag på och vi 

tvingas idag lägga ut nästan 

4.000:- per ton. Ser man sedan till 

förbrukningen på 5-6 ton för att 

köra till Katrineholm och trafiken 

där, så blir kostnadskalkylen 

ohållbar, för till kolkostnaden till-

kommer Trafikverkets avgifter, 

försäkring, smörjoljor, personalmat 

samt övriga kostnader. Förvisso 

bedriver SÅS inte en ekonomisk 

vinnande verksamhet utan gen-

ererade inkomster som ska täcka 

reparationer, underhåll, hyror, 

avgifter och övrig verksamhet. 

Men om vi ska behöver betala ur 

vår egen kassa för ett evenemang 

ska kunna gå runt så blir inte 

verksamheten speciellt långvarig. 

Vi hoppas dock på sikt att finna en 

lösning så att vi åter får komma 

ner till Katrineholm och köra.  



SÅS och Internet  

Just nu så håller ni i ett pappers-

exemplar av SÅS medlemsblad 

Regulatorn i er hand, något som 

dessvärre är sällsynt just nu. 

Tidigare så har ju Regulatorn 

kommit ut till våra medlemmar 2-3 

gånger per år, vilket var trevligt. 

Sedan SÅS gick in i Internetåldern 

så har Regulatorn blivit allt mer 

sällsynt, tyvärr. Nu har ju förvisso 

95% av alla Svenskar tillgång till 

Internet genom mobiltelefoner, 

läsplattor och datorer, och det har 

då blivit så att SÅS nyhetsflöde 

idag finns dels på vår hemsida 

(www.anglok.se) och på Facebook.  

 

Samtidigt så är vi medvetna om att 

det är en speciell känsla att få 

något så ”uråldrigt” som en 

papperstidning att hålla i handen 

och att den hör bättre hemma bland 

ångloksälskare än Internet. Idag så 

har vi en redaktör för vår hemsida 

och vår Facebooksida och det är 

samma redaktör som även ska göra 

vårt medlemsblad. Sen av naturliga 

skäl så är ju även han inblandad i 

det aktiva arbetet samt styrelsens 

arbete, samtidigt som det finns en 

familj och ett arbete även i hans 

liv. SÅS består idag av c:a 250 

medlemmar, varav ett 15-tal är 

aktivt arbetande i verksamheten 

Därför så är det svårt att hinna med 

att få ut Regulatorn mer än 

sporadiskt, något som vi tycker är 

tråkigt, men som samtidigt är 

förståligt. En man kan bara göra 

en mans arbete, som någon vis 

man sade.  

 

Vår hemsida och vår Facebooksida 

är dock mer frekvent uppdaterade, 

vilket inte minst den stora massan 

visar, för vi har ett nästan 

hissnande besökande på våra sidor 

varje dag och allt bygger på den 

regelbundna uppdateringen, vilken 

är betydligt lättare än att skriva, 

trycka och distribuera en 

pappertidning. Så håll ut kära 

läsare; rätt som det är så dyker 

SÅS medlemsblad upp som en 

glad överraskning! 

 

 

E-postinformation 

När vi ändå är inne på ämnet 

Internet så vill vi bara påminna om 

att du kan fortlöpande få 

information direkt hem till din e-

postadress. Då och då så skickar vi 

ut information om kommande 

evenemang, arbetsdagar och annat 

kul. Om du redan har din e-

postadress registrerad hos oss så  

 

finns du med bland utskicken, men 

har du ännu inte lämnat din e-

postadress och vill ha den här 

informationen så sänder du ett mail 

till vår medlemsregistrator Carl-

Erik Olsson på följande adress:  

carl-erik.olsson@fmv.se 

 

 

http://www.anglok.se/
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Dags för medlemsavgiften för 2016 
83 53 68 – 2 

Det är tack vare er medlemmar som verksamheten med att bevara en del av 

Sveriges järnvägshistoria, kan fortgå. I 41 år så har vi i SÅS tagit som 

livsuppgift att föra historien om Sveriges järnvägar vidare framåt i 

generationerna. Vi hoppas nu att ni även vill hjälpa till under det fyrtioandra 

året och kanske mer än så! 

På årsmötet 2015 så beslutades det att vi för första gången på många år, ska 

höja medlemsavgiften med 50:- till 200:- per år och är du familjemedlem 

boende på samma adress så betalar du fortfarande endast 10:-, billigt va?  

Medlemsavgiften betalas som vanligt in på vårt plusgirokonto 83 53 68 – 2 

glöm INTE att ange ditt och eventuell familjemedlems namn och adress samt din 

eventuella e-postadress. 

Aktiv eller passiv som medlem? 
Det här är en fråga som tagits upp tidigare och som kräver ytterligare en 

utredning! Att bli medlem i SÅS innebär inte per automatik att man måste 

måla ånglok eller byta hjul på gamla vagnar. Nix, som medlem i SÅS så väljer 

du själv om du bara ekonomiskt vill stödja verksamheten eller om du vill vara 

högaktiv, eller någonting mittemellan. Om du någon gång känner för att prova 

på det aktiva livet så är det bara att dyka upp på en arbetskväll i Västberga 

eller Katrineholms lokstall och det finns därefter inga krav på att du ska 

fortsätta att vara aktiv. Det samma gäller under våra resor; du behöver inte 

vara aktiv för att delta. Och som du vet; inga förkunskaper krävs, vi lär oss 

tillsammans och av varandra, bra va? Och arbetskläder finns alltid att låna! 

I Västberga arbetar vi varje tisdag 18 - 21.00 samt visa helger. I Katrineholm 

så är verksamheten lite mer sporadisk. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Telefon Västberga: 08-190461 (Tis 18-21.00) 

Kontakt Västberga 
Klas Kindberg 0708-781054 57klaba@gmail.com 

Kontakt Katrineholm 
Ulf Larsson 0739-731489 uffe-larsson@bredband.net 

mailto:uffe-larsson@bredband.net


Personal sökes! 

 
Vi har i alla år varit duktiga på att servera mat och tilltugg i samband med våra 

resor, men vi vill bli bättre, mycket bättre! 

I samband med att vi nu bygger upp vårt nya kök I F5 25831 så kommer vi att 

behöva skapa en ny grupp som enbart har hand om köket och serveringen 

ombord på tåget i samband med resor och möten. Här handlar det om allt från 

att laga mat, servera våra medlemmar, förbereda försäljningsvagnen och gå 

runt på tåget och sälja kaffe, mackor och tilltugg.  

Tanken är att vi ska ha en grupp som enbart handhar den här biten i SÅS 

verksamhet och som är ständigt återkommande till uppgiften. Det här är ett 

gyllene tillfälle även för er som hjälpa till i aktivt arbete men som inte är lika 

intresserade av att mecka tåg. Här kan det handla om allt från fruar/flickvänner 

till gubbar/killar som gillar den här delen av tåghobbyn. Några förkunskaper 

krävs inte, utan vi lär ut hur det går till och det är inte heller något krav på att 

alltid kunna ställa upp, det viktiga är att vi blir ett gäng som tillsammans vill 

ansvara för det här! Så är du intresserad av att under våra resor, stå i köket 

eller sälja till våra resenärer ombord på tåget; hör av er så berättar vi mer! 

Kontakt: Lasse Nelson 070-4382442 eller lasse.nelson@bahnhof.se 

Ur Torgnys torra järnvägsvitsar 

”Jag vet inte om jag skulle vara snäll och ta godståget eller 

god och ta snälltåget?” 

 

mailto:lasse.nelson@bahnhof.se


Lite ur fotoalbumet 

 
SÅS personal på Luciaresan 12-13 december 2015 

 
SÅS personal på majresan 2015 



Vad hände i SÅS i somras? 
Om vi bortser från all planering 

och förberedelse inför de genom-

förda resorna, så har det varit full 

rulle hela sommaren! Det som 

mest sticker ut får vi väl anse vara 

det enorma arbetet med att nästan 

skrapa, olja och lacka hela 

trafikvagnen SWB 138.  

 

Det här är ju en av våra snyggare 

teakvagnar som vi har i vårt 

resandetåg och sist vi gjorde en 

rejäl uppsnyggning var 1990 och 

åren under presenningar och resor, 

har slitit hårt på den vackra 

panelen. En av våra slitvargar i 

Västberga, Es-Björn Karlsson, var 

den som drog iväg startskottet och 

satte liv i upprustningen. Sen har 

många fler blivit inspirerade av Es-

Björn och hakat på i arbetet.  

Nu återstår i princip en halv sida 

att göra klar, men alla resor och 

den osedvanligt dåliga sommaren 

gjorde att allt inte blev klart. Nu 

väntar vi in våren 2016 då arbetet 

ska få fortsätta och efter det? Nja, 

vi har ju en boggivagn (ÖKJ 20) 

som skulle behöva samma ömhet. 

Det har även arbetats flitigt med 

taket på vår kurs- och över-

nattningsvagn BV3, som under 

sommaren har fått ett helt nytt tak. 

All takplank och ytskikt är 

åtgärdade och vagnen är nu torr 

och fin. Efter ett inbrott i BV2 så 

vart den ena dörren uppbruten och 

har under sommaren ersatts av en 

ny. Det blev inga större förluster 

av materiel i vagnen, om man 

bortser från 2-3 flak Coka-Cola, en 

läskkassa på c:a 300 kronor och en 

halv låda kexchoklad, så är 

skadorna på dörren och kostnaden 

för den, mer kännbara. Det 

ständiga arbetet med att flytta in 

och bygga upp vår ”nya” verkstad i 

den långa stålpostvagnen SJ 

DF30K 3234, har även pågått 

denna sommar och börjar nu nå sitt 

slut. Det återstår nu lite sorterande 

i ”gamla verkstaden” SJ Df5 2877 

där agnarna ska skiljas från vetet, 

innan den vagnen kommer att gå 

till skrot. Df5:an är i ett rätt så 

dåligt skick och för vår del bortom 

räddning. Efter att den har tömts 

på det sista så kommer vi att 

tillvarata en del detaljer som 

fönster, plattformsräcken och 

beslag. Därefter så kommer korgen 



(läs: karossen), att kapas ner för att 

bli tändved. Vad vi ska göra med 

ramen (läs: underredet), återstår att 

se, men det är mycket möjligt att 

den kapas ner och går till skrot, 

men att hjulaxlar och broms-

utrustning sparas.  

 

Det har under sommaren även 

påbörjats en renovering av vår lilla 

lokomotor SJ Z64 349, som stått 

undanställd några år efter problem 

med bromsarna. Just nu så håller 

valda delar på att renoveras och till 

sommaren 2016 ska vi försöka få 

liv i henne och kanske på lite ny 

färg. Loket kommer att behövas 

vid växling i Västberga då den går 

betydligt snabbare att starta upp än 

något av våra diesellok av T-

modell (T21/T23). När vi ändå är 

inne på ämnet diesellok så kan vi 

berätta att vårt diesellok T21 98 

har kommit upp på agendan igen. 

98:an fick ju problem med 

växellådan vintern 2014 då väggen 

till växellådan fick en spricka på 

grund av fruset vatten. I sommar så 

har oljetråget monterats ner för att 

se hur en reparation skulle kunna 

genomföras, men på grund av att 

vi i Västberga saknar en smörjgrav 

så får man helt enkelt inte plats 

under loket med rätt utrustning. 

Som lösning på det problemet så 

planerar vi nu att anlägga en fast 

smörjgrav som vi kan använda till 

undre arbeten på våra fordon, det 

här är något som vi får se om vi 

kan genomföra under sommaren 

2016, planeringen är dock redan 

igång. 

 

Vår generatorvagn, SJ Gsh 31237, 

har under sommaren fått lite ny 

panel och blivit delvis målad. Det 

som återstår är att få på en ny 

takbeläggning då den nuvarande 

släpper igenom allt för mycket 

väta och tvingas stå under 

presenning när vi inte har den i 

vårt trafiktåg.  

 

Många har undrat vad vi behöver 

en generatorvagn till, vi som kör 

på ånga? I ett ljudisolerat rum i 

vagnen så finns ett bastant 

dieseldrivet elverk som brukar 

brumma lite lojt under våra resor. 

Syftet är att förse personalvagnen 

med el till kök, ljus och 

uppvärmning, men även som 

elmatning till belysningen i våra 

trafikvagnar. Sen fungerar resten 

av vagnen som barnvagnsförvaring 

under resorna, så att vi slipper 



trängas med barnvagnar i de redan 

så trånga personvagnarna. Här har 

vi även lite bärgningsutrustning 

och annat nyttigt som kan komma 

att behövas under trafikhelgerna. 

2014 så byggde vi ju upp en del 

sektioner av vårt lokhus över spår 

1, något som vart väldigt bra och 

som var välbehövligt då vi nu har 

tak över huvudet på en del av våra 

fordon. I början av sommaren så 

drogs det in el till lokhuset och 

monterades belysning så att vi 

även kan arbeta kvällstid.  

 

Platsen närmast våra grindar har 

även gjorts i ordning så att 

påeldning av ånglok kan ska där, 

med bland annat ett uttag i taket 

för skorstenen. 

Vår lilla 4-hjuliga tralla som 

olyckligt kom i kläm mellan två 

lok för 10-talet år sedan, har under 

sommaren renoverats i samband 

med att den lånades ut till en 

filminspelning. Det fungerar idag 

som transporttralla på de 

spårstumpar som inte har några 

vagnar uppställda och är utmärkt 

för tyngre transporter 

Vår personalvagn F5 25831 som 

under ett tiotal år, varit uthyrd till 

Tårtan Mopedoz – Stockholms 

Mopedveteraner, är ju som vi 

nämnt, under ombyggnad. SÅS 

skrev ett nytt avtal med 

moppeklubben (som även består av 

fem bland SÅS aktiva medlemmar) 

i samband med att de sade upp 

hyresavtalet och där klubben nu 

kan bruka vagnen vid sina möten 

och träffar, men där det idag är 

SÅS som står även för insidan. Det 

var ju mopedklubben som 

helrenoverade vagnen och hyrde 

den av SÅS för sin verksamhet, 

men som nu fått ett mindre behov 

av vagnen. Det kök som 

mopedklubben byggt, byggs idag 

om till ett större och mer 

ändamålsändligt kök, samtidigt 

som sittplatserna ökas. I vagnen 

kommer det att finnas 24 sittplatser 

vid bord och då borden fälls undan 

så kan vi få in uppemot 40 sittande 

i samband med möten och kurser. 

Köket har försetts med en högt 

monterad och rostfri vattentank på 

nästan 200 liter, nytt 

ledningssystem för både stationärt 

och påfyllt vatten, varmvatten-

beredare, nya avlopp, stor bänk för 

disk med tre hoar, diskbänk för 

matförberedning och kommer snart 

att få en stor gasolspis, ugn och en 

bänk med värmekantiner. Även en 

större gasolgrill kommer att 

monteras. Det blir väl tilltagna 

lagringsutrymmen, två stora kylar 

och en liten samt gott om hyllor. 

Ett nytt fläktsystenm ska även 

monteras för matos och bättre 

ventilation. Golvet i köket har 

rivits ur och istället så har vi lagt 



ett större klinkergolv efter 

konstens alla regler samt att 

väggarna just nu håller på att få 

vitt kakel. Under vintern så ska 

även hela vagnen målas från 

väggar till tak. När väl allt börjar 

bli klart så ska vi sätta upp gamla 

lok- och vagnsskyltar och en hel 

del foton på vagnens väggar, allt 

för att skapa en skön klubbmiljö då 

vagnen nu ska bli fikarum för 

arbetet i Västberga och 

personalvagn under våra resor 

samt tillredningskök för 

serveringsvagnen i trafiktåget. 

Resgodsutrymmet i Cf4 1699 står 

även det i tur att snyggas till. Här 

har vi börjat röja och måla upp, så 

att utrymmet bättre ska fungera 

som personalutrymme åt den 

ambulerande försäljningen och den 

personal som tjänstgör ombord på 

tåget. Utrymmet ska även fungera 

som en mer central plats för brand- 

och sjukvårdsutrustning. 

Det får kanske ses som en petitess, 

men under sommaren så flyttades 

ett uppvärmt ”torrdass” in mellan 

våra förrådscontainrar, då bristen 

på denna bekvämlighet varit 

påtaglig. Moppeklubben har 

tidigare ägt detta dass och haft det 

placerat inne på Wasa Express 

gård, men nu så finns det 

tillgängligt inne på SÅS område. 

 

Bilder från sommarens arbete i Västberga 

     
SWB 138 får sin panel tillsnyggad av Kalle Björck 



Interna skämt i Västberga 

 

”Spårhundar” 
 

 

”Kalles hålklipparkurs” 

Foto by REDAX 



                   Det är dags för 

       Årsmöte! 
Nytt år innebär även att det nu är dags för ett nytt årsmöte. Enligt våra stadgar 

så skall årsmöte hållas senast den sista dagen i mars och det har blivit en 

tradition att hålla årsmötet den sista onsdagen i mars, vilken i år infaller den 

30 mars. Tiden är som vanligt 19.00 och platsen är i Västberga och vagnen F5 

25831 vilken står direkt till vänster innan för våra grindar. 

Gatuadressen är Vretensborgsvägen 13 i Västberga industriområde, till höger 

om huset och sedan rakt över gården. Till Västberga tar du dig med (f.d.165) 

145 till Karusellplans station och sedan går du c:a 400 meter ner på 

Vretensborgsvägen, så ligger nummer 13 på höger sida. Observera att det nu 

inte går att åka 165 från Farsta direkt till Karusellplan under de kommande 1,5 

åren, utan du får byta till buss 145 vid Årstaberg. Från Telefonplan åker du 

buss 145 till Karusellplan, eller så åker du T-bana till Midsommarkransen och 

går mot Västberga. Kommer du med bil så parkerar du ute på gatan.  

Vad händer på årsmötet 2016? 
Det här året så har vi ett lite udda valår eftersom vi saknar folk i styrelsen 

sedan förra året. 

Ordinarie val för två år  Extraval för ett år 
Vice Ordförande  Ordförande 

Kassör  Sekreterare 

Två ledamöter 

Motioner skall vara styrelsen skriftligt tillhanda och poststämplat senast 14 

dagar före årsmötet. Motioner går även att e-posta senast 14 dagar före mötet. 

Det kommer även att presenteras ett förslag på ändrade stadgar, som om de 

godkänns, även ska godkännas på ännu ett medlemsmöte. 

På mötet så får ni även ta del av Dagordning, Verksamhetsberättelse och 

Bokslut. Vi kommer att berätta om året som gått samt planeringen för 2016. 

Det bjuds även på kaffe med tilltugg och skön samvaro. 

 

Valberedningen 
I år så leder Johan Berg valberedningen och han kan nås på telefon 08-376167 

eller 0736-390 800. E-post går via anglok@bahnhof.se 

 

mailto:anglok@bahnhof.se


Verksamheten i Katrineholm 
Som ni säkert vet så har ju SÅS 

även en verksamhet i Katrineholm, 

vilken vi inte får glömma bort. Det 

har ju varit en turbulent tid med 

massor av ovissheter kring SÅS 

verksamhet i lokstallet i 

Katrineholm. De facto så var det ju 

SÅS som 1996 fick upp ögonen på 

Katrineholms Kommun om att 

stallet var rivningshotat och att vi 

sedan dess har visat upp en 

avsiktsförklaring där vi redogör 

vad vi i SÅS kan tillföra 

Katrineholm. Dessvärre så har man 

inte riktigt förstått SÅS potential 

och vad SÅS skulle kunna göra för 

turismen och föreningslivet i 

Katrineholm. SÅS har aldrig 

verkat för att vara ”besvärliga” 

utan har alltid väntat in beslut och 

aldrig föregått dylika. Det här har 

gjort att vi hela tiden har fått 

”påminna” om att vi finns och vad 

vi vill och kan. Som läget är idag 

så har vi, med kommunens 

tillåtelse, fordon på ett antal av 

stallets platser, men är hänvisade 

framledes endast till spår 1 och 2. 

Katrineholms Kommun har inte 

heller velat skriva något 

långsiktligt kontrakt med SÅS, 

utan valt att muntligt låta oss stå i 

stallet. I stallet så återfinns ju en 

annan förening med järnvägs-

intressen och som har ett antal 

fordon där med förklaringen att 

man fått lov av den tidigare 

ägaren, Banverket. Föreningen har 

sedan många år blivit vräkta från 

lokalerna men har hela tiden 

hävdat att de ska flytta så fort 

spåren är farbara. Vid en 

besiktning av spårområdet, vilken 

SÅS såg till att den kom till stånd, 

så kunde spår och vändskiva inte 

godkännas då området helt enkelt 

fallit ur rullorna och då måste 

betraktas som en ny anläggning. 

Det här gör att större krav ställs på 

spåren för att leva upp till dagens 

regelverk. Kommunen har dock 

låtit renovera vändskivan under 

2014-15, men spåren dit och 

däromkring måste rustas upp. Till 

det här så fanns det öronmärkta 

pengar och en offert hämtades in. 

Sen gick det lite i stå och de 

öronmärkta pengarna gick istället 

till ungdomsverksamheten och 

uppförandet av en skatepark som 

byggdes intill bangården. 

Det här gör att vi idag inte kan 

flytta fordon ut och in i stallet och 

inte heller vända några lok på 

vändskivan, lite som ”moment 22”. 

 

Nu så har ju SÅS en verksamhet i 

stallet med medlemmar från 

Katrineholm, som arbetar med de 

fordon vi har i stallet och under 

2015 så har arbetet med vårt 

oljeelade ånglok, E10 1747, pågått 

frekvent. Loket har till största 

delen målats och kopplats upp 

samt en hel del felaktigheter har 

åtgärdats, nu återstår endast 

påeldning och provkörning, men 

utan spår är det svårt. 



Lite historiska bilder från SÅS arkiv 

 
S1 1921 med tåg i Köping mot Nora i augusti 1988 

 
K4 793 med SJK´s vagnar vid nuvarande Globen 1975 



Lite historiska bilder från SÅS arkiv 

 
SÅS S1 1921 och (dåv.) SJK Sb 1306 vid Södra Station 1976 

 
SÅS K4 793 tar vatten på slakthuset vintern 1975 



Trafik- och evenemangsplanering för 2016 

 
Vi har nu stigit in i ett nytt år och det är dags att göra en planering för det 

kommande årets trafik och evenemang i SÅS. Här följer en lista över de olika 

tilltänkta evenemangen för det kommande året, datum är i skrivande stund 

ännu inte klara men det finns en grundplanering. Exakta datum och 

genomförande ber vi att få återkomma till. 

Årsmöte 
30 mars så håller vi årsmöte 

I Västberga klockan 19.00. 

Tågsläpp 2016 
24 april så kommer årets Tågsläpp 

att genomföras, vilket innebär att 

det är öppet-hus i både Västberga 

och Katrineholm. 

Trafikhelg 
I maj så är det tänkt att vi även 

2016 ska genomföra en trafikhelg 

Liljeholmen – Södertälje Hamn 

och åter. 

Spårvägens dag 
29 maj så kommer SÅS att finnas 

som utställare på Spårvagnens dag 

på Djurgården. 

Trafikhelg 
I september så kommer vi troligen 

att köra en höstresa både lördag 

och söndag från Liljeholmen till 

Södertälje Hamn och åter 

Hobbymässan 2016 
I oktober hålls Hobbymässan och 

SÅS kommer att finnas där och 

visa upp verksamheten samt sälja 

lite vykort och annat. 

Höstmöte 
Under oktober så ska vi försöka 

hålla ett höstmöte med filmkväll i 

Västberga 

Trafikhelg 
Under oktober så ska vi försöka 

råda bot på 2015-års problem med 

att köra trafik i Katrineholm med 

turer till Flen på lördagen och 

Vingåker på söndagen 

Trafikhelg 
I mitten av december så ska vi 

försöka köra Luciaångtåg mellan 

Liljeholmen och Södertälje Hamn 

och åter. Med Lucia, glögg och 

lussebullar, precis som 2015 

Hjulbord i Västberga 
December: Hinner vi få klart 

köket i vår F5:a så ska vi försöka 

återuppta de hjulbord vi tidigare 

hade för våra aktiva. 

 

Reservation för ev. ändringar 

 



Baksidan 

 
 

Den här trevliga bilden har mer att göra med SÅS än man vid första anblicken 

kan ana. Den är inte så gammal som den ser ut, utan föreställer Johan Berg, 

årets valberedare, som lastar ur lite väskor ur vår Gsh-vagn till sin snygga 

Volvo, som för övrigt var batteritransportbil hos Stockholmspolisen. Loket är 

vår Z64 344 och platsen är bangården i Västberga för drygt 10-talet år sedan. 

 

Slutord
Nu kliver vi in i ett nytt verksamhetsår och redaktionens förhoppning och 

målsättning, är att vi ska försöka få till fler nummer av Regulatorn under året. 

Internet i all ära men det är ganska trevligt att hålla en äkta papperstidning i 

fingrarna, dessutom är den bättre att ta med sig in i en lugn stund i det lilla 

huset, när man vill sitta ifred en stund. 

Bidrag i form av reportage och bilder samt hjälp emottages tacksamt av 

redaktören. Ta gärna kontakt med mig så kan vi kanske sy ihop något! 

 

Lasse Nelson 070-438 24 42 eller anglok@bahnhof.se

 

 


