Veckans bilder från 2002
anken med veckans bild är att få en koppling till pågående verksamhet och visa vad som kan hända nere på klubben en
klubbkväll.
Nu skall ingen ta detta med 'veckans' alltför strikt, det blir vad det blir. Det är tillfället och möjligheten som gör när en
uppdatering kommer men med ungefär så där nån veckas mellanrum så försöker vi byta ut bilden.
2002-12-07

Förarna är redo ...

Besökarna tittar på detaljerna

... och
Hjultrafiken 2002 rullar igång

Bokslut för trafikåret 2002

Nerpackning för i år

Fundersamma miner bland Bångforsgruppen
'Var det så här vi hade tänkt oss?'

Landskapsarkitekterna i högform, det blir ett utsökt parti av banan när Julle och Lars-Otto fått arbetet klart ...

Gruvområdet börjar ta form. Det mesta av varphögarna tycks emellertid
ha hamnat under skosulorna på den ansvarige byggledaren.

Ekensholms Vagnverkstads försäljningsavdelning går igenom alla
nödvändiga papper som behövs när vagnar skall levereras, Fast det ser
onekligen ut som om man spelar kort.

2002-08-29

Det påbörjade arbetet med att få bättre väder på anläggningen. Skämt åsido, det som avses är ett
seriöst försök att få till en bättre himmelsmålning, ett grannlaga jobb eftersom himlen sträcker sig
långt och inte är det lättaste att nå, inte ens i skala H0.

2002-07-18

I området runt Bångfors bruk börjar landskapet åter få sin form i närheten av
den nyanlagda kraftstationen.

2002-07-18

I området runt Bångfors bruk förbereds anslutningen av den nyanlagda
kraftstationen.
Ritningarna är gjorda av Juhlins Mekaniska i Strängäs och
själva uppförandet av Malmgrens Bygg & Anläggning.
Det är Norns kraftstation i närheten av Hedemora som har fått stå
förebild.

2002-03

I Mohällarnes hamn har den "moderna skräpkonsten" samlats.
Månne för vidare utskeppning?
Skämt åsido, det är lödövningar från den av nya och gamla
medlemmar så uppskattade lödkursen som pågick under våren 2002
med några av klubbens medlemmar som lärare.

2002-02-21

Dom sista veckorna har en
videofilmare varit på besök ...
som i sin tur blev förevigad
av en klubbmedlem.
Tänk på att sådana arrangemang
alltid skall avtalas med styrelsens
kontaktpersoner i förväg
och ofta fordrar en specialvisning.
Ytterbyvik Mining Unlimited har börjat arbeta vid
Kvarngruvans utmål

2002-01-10

Bångfors hyttplanering; ny arbetskväll, nya idéer, men inte alla genomförs

2001-10-04

Ytterbyvik Mining Unlimited har börjat arbeta vid Kvarngruvans utmål

Det finns de som jobbar flitigt – och
pillrigt! Det är stenläggning (-ritsning) av
kajen som pågår och dom började nedanför
kolupplaget i förgrunden ...

Diskussion pågår om lämplig
byggteknik och lämpliga åtgärder
som bör göras för att få en mer
verklighetstrogen modell.

Kvällens kaffekopp dricks ofta i ett glatt gäng
...
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