JÄRNVÄGSSÄLLSKaPET
organisationsnummer 955581-9524

Tycker du att modelljärnväg verkar var en intressant och kul hobby?
Då är du välkommen till oss.
JS är en modelljärnägsklubb som bygger och kör i skala N. Det innebär att vår anläggning med tåg, lok
och vagnar liksom landskap, hus och människor är i skala 1:160.
Vi har ingen specifik förebild eller tidsepok utan bygger anläggningen som vi tycker att den passar oss.
All materiel på anläggningen är klubbens egendom, medan det mesta av det rullande materielen ägs av
medlemmarna. Några lok och ett antal vagnar ägs av klubben. Vi kör digitalt och ämnar också att göra
så kallade trafikspel i framtiden.
Vi har klubbkvällar en gång i veckan, då medlemmar samlas i klubblokalen för att träffa likasinnade
och utbyta erfarenheter, bygga på vår anläggning och ha trevligt. Dessutom får du möjlighet att köra
dina egna tåg och testa dessa på en betydligt större bana än man normalt har hemma. För närvarande
träffas vi måndagskvällar mellan 18:30 och 22:00.
Under lång tid framöver kommer vi också bygga banan under andra tider, även dagtid vilket ger fler
möjligheter att träffas. Klubblokalen ligger i Leksaksmuseet (”ett ovanligt lekfullt museum”), så vi kör
gärna tåg dagtid under museets öppettider, för besökarna.
Adressen är: Brantvägen 3, Saltsjö Pir Marina i Fisksätra/Nacka
Beläget:
300m från Saltsjöbanans station ”Fisksätra”. Lika nära från SL:s busshållplats
På vår hemsida www.jarnvagssallskapet.se finns en mängd information och en hel del bilder.
Där går också att få kontakt med oss.
För att bli medlem kontakta nedanstående eller gå in på vår hemsida (se ovan) eller bara helt
enkelt betala in medlemsavgiften
Medlemsavgiften är för närvarande 300:- per kalenderår.
Bg 5319-7844 Swish 123 439 5984
GLÖM INTE ATT ANGE AVSÄNDARE!
Ordförande: e-post: bo.tobiasson@telia.com tel: 070-540 53 80
Du kan även lämna in nedanstående talong i Leksaksmuseets kassa, så kontaktar vi dig
Klipp här!
Intresseanmälan till Järnvägssällskapet
Namn

………………………………………………………………………………………

Adress:

………………………………………………………………………………………

Telefon/Mobil: ………………………………………………
e-post:

……………………………………………………………………………………….

jag är mest intresserad av att:
□
□
□
□

Köra tåg
Bygga järnväg
Bygga landskap
Annat: ……………………………………………………………………………………
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