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Lite ångloksinformation från KÅS          
 Datum 
Nr 4-2021 9 maj -2021 
 

April är slut och vad händer då? 

Det har varit och är fortfarande en tid med intensivt arbete för oss i lokstallet.  

 

Men vi börjar med en återblick. 

Ett drygt år har gått och fler och fler vill bli medlemmar i vår fina förening. 

Snart har vi nått målet som vi hade vid årsskiftet, 100 stycken.  

Visst känner vi alla någon ytterligare som också vill vara med oss. 

 

Planerna för N-loket (vidstående bild) är att det ska dras ut och 

invigas. Det skulle ha skett i slutet på april förra året, men pga. olika 

orsaker, bl.a. Corona  

så blev det inte av. Ett nytt planerat invigningsdatum är den 22 maj 

(pingstaftonen) kl. 12.00  

Cecilia Björk, Kulturnämndens ordf. kommer att vara på plats och 

inviga vårt utställningslok. 

Vi hoppas att många vill vara med och se när vi med dieselloket drar ut N-loket och backar in det på sin 

inhägnade plats jämte lokstallet.  

Det finns gott om utrymme för åskådare så vi kan hålla avstånd till varandra. 

Vi kommer att annonsera på kommunens evenemangskalender (katrineholm.se/evenemangskalender) 

och på vår Facebooksida samt genom ett mailutskick till alla medlemmar några dagar innan och vi hoppas 

att pandemin inte sätter stopp ännu en gång. 

Innan invigningen så ska loket tvättas, stålborstas och målas.       

 Det var ju egentligen endast den främre delen av pannan vid sotskåpet (sotskåpet är den delen där 

skorstenen sitter) som skulle målas men inte räckte detta.  

Ni kanske själva vet hur det kan bli när man börjar göra något hemma och ”bara” ska göra en liten 

uppsnyggning. Det slutade alltså med att hela loket behövde målas. Lite sparas till nästa år.           
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Dessutom har loket kopplats upp.  

Detta innebär att man återmonterar vevstakarna till hjulen som var bortmonterade vid transporten ned 

hit från Stockholm i höstas. (Detta jobb genomfördes under lördagen den 24 april).  

 

Då kom CEO och Klasse ner från Stockholm och monterade vevstakarna på loket.   

 

Dessutom så ska dieselloket, vår gamla V3:a, göras klart för att användas vid utdragningen.  

De båda sönderslagna fönstren har Walter reparerat.  

Det ska smörjas, fyllas på kylvatten och kolla att allt fungerar och inte läcker någonstans. Sen blir det 

provstart osv. 

 

Samt att vi jobbar det med att försöka slipa in mudluckorna på E10-loket.  

Under mudluckorna, där behöver man vara både smidig och stark för att 

klara av jobbet och med tanke på att vi alla är pensionärer så får vi istället 

för smidighet använda vilja och som tur är så har vi gott om det. 

 

 

 

 

 

 

Epostadress: 2020kaas@gmail.com 

Hemsidan finns på: anglok.com/katrineholm 

 

        

Vi som stöttar: KÅS 

Nicko som hjälper oss med  
värdefullt ideellt arbete 

        Bärgningsbolaget  
          i Katrineholm AB 

Gillerstrands entreprenad, Vingåker 
Hans Jansson, Rude gård, Baggetorp 
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Vingmekan, KG Larsson 
Vingåker 
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