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”Skolstart” 

Hej alla vänner. 

Sommaren går mot sitt slut vilket då innebär att de som har haft semester får lov att börja jobba och vi i 

Lokstallet får också börja knega lite även om det ännu blir lite glest med jobben i stallet. 

Under en dryg månad, i samband med teaterföreställningen, så hade vi uppehåll och då har vi också tagit 

lite ledigt och solat och badat en del. 

Vad har då hänt sedan sist? 

Ni fick ju ett litet medlemsbrev 

till midsommar med bilder på 

vårt diesellok. Vi har nu 

kommit så pass långt att 

ovansidan är grovrengjord.  

Den ska dock högtryckstvättas 

så småningom. Sedan finns 

ännu en hel del grovputs kvar 

att göra utmed sidorna så vi 

lider inte brist på sådant 

arbete.  

 

Vi hoppas att kunna testköra motor och bromssystemet 

inom kort? Ni kanske kommer ihåg att vi har renoverat 

tågbromsregulatorn som läckte en massa luft. 

Vi måste ju se till att loket är driftdugligt tills vi ska dra in 

utställningsloket vilket kommer att ske någon gång i 

månadsskiftet september/oktober. Då är ni välkomna till 

oss. Ett meddelande om detta kommer att skickas ut i god 

tid. 

Till höger i bild så håller ”Blomman” på att göra en ny svets 

till handtaget vid trappen samt att laga ett hål i plåten. 



 
______________________ 
 

 

Epostadress: 2020kaas@gmail.com 

Hemsidan finns på: anglok.com/katrineholm  

    Sida 2 av 2 

Öppet hus under Katrineholmsveckan, succé.  

På torsdagen den 11:e höll några av oss Öppet Hus i lokstallet under några timmar. 

Det var kul att se intresset från alla besökare. Vi räknade in 127 besökare under de tre timmar vi höll 

öppet och det är imponerande.  

 

En av besökarna var Hans Peterson vilken är son Lars Peterson som var generaldirektör för SJ (1969-1978), 

Från Hans fick vi ett antal böcker som hans far haft i sitt arbete som lokförare. Det var bl.a. ånglokslära 

och lite andra skrifter samt två litografier. Vi är glada för den gåvan och ska försöka att förvalta den väl.  

 

Utöver detta så har vår ordförande under sommaren haft ett par besök av tjänstemän och folk från 

kommunen om vår verksamhet och Lokstallets framtid. Vad detta ev. kan leda till vet vi inte men vi måste 

synas och höras för att de ska känna till vår verksamhet. 

 

 

Lite bilder från 

luftpumpsjobbet. 

Puts på 

dieselloket. 
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