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T i l l

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, 

Maskininspektören,

samtidigt insättas,detta med hänsyn till pannans ålder,4S år.

Vi kunna emellertid meddela,att några som helst bristfällig- 
hetar icke finnas a pannan,utan har denna fungerat oklanderligt 

vid ett ångtryck av IS kg. För bolaget,med dess svaga ekonomi, 
vore det önskligt om ovennämnda arbete finge utföras utan att 

ny panna behövde insättas• ifrågavarande lokomotiv kommer efter 

reparationen att änvändas endast som reserv enär vi numera be

höver använda i trafik endast ett lokomotiv dagligen.

Nättrabyhamn den 10 okt. 1936.
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D. H:r M.853/56.

T i l l

N ä t t r a b y - A ln a r y d - f t lm t b o d *  J ä r n v ä g ,

T ill  ovar pä ISdor nkrlvolna av d*a 10 d«nn*s nngAonds 

panna ooh fyrbox t i l l  lok mr 1 fAr Jan m*<1<l*W» att Jan an 

sor dst olämpligt pAkostu ny fyrbox utan att namttillgt utbyta 

pannan. I nn inband mod buuttk vid U.K.Jt. > bttrjan av H«iv*tnhsr 

skall Jag smollsrtid fUrnUlia närmar* unflarwähn fyrbOStä OUil 

fttroolA Bdsr lämpliga Åtgärdar.

Btookholm dsn 1,) oktabsr



NÄTTRABY-ALNARYD-ÄLMEBODA järnväg
(Xoare: nXttraby-alnaryd-eringsboda j XrnvXgsaktiebolag) 

nAttrabyhamn.

m

Inkom till maaWninS|X»dtonen vi*

T i l l

Kungl. Väg- tch Vattenbyggnadsstyrelsen, 

iuaskininspektören,

S t • o k h • 1 oi.

Kungl. Vfle-och Vagty^jiade^
styrelsen don___ ¿Zk Ij * ...

Diane NsaSSÉL#5*

INKOM T. K. VÄG-OCH 
VATTEN B.-STYRELSEN
O. N:o^. ft/'#¿3T JUN. 1937

H äm e d hava vl äran närsluta en ritning avseende embyfg- 

ned av vårt tanklekemetiv nr. 1 till meterlekemetiv.Vi vire 

synnerligen tacksamme för ett utlåtande huruvida lekewetifcet 

i ombyggt skick kan g®dkännas för trafik å Nättraby-Alnaryd- 

Ålmtbeda järnväg. Samtidigt anhålles om meddelande huruvida 

det är nödvändigt ett anordna dödmansgrepp & msskinén.,detta 

med hänsyn#dels till kostnaderna,dels därför att maskinén 

eckså kemmer att användas i växlingstjänst. Det är önskligt 

att maskinen får bemannas endast med förare.

Nättrabyhemn den 25 juni 1927.



N:r M. 610/37-

Till
Nättraby - Alnaryd - Älmeboda Järnväg.

I skrivelse av den 25 Juni 1937 har Ni med översändande 
av ritning och beskrivning till förslag för ombyggnad av Edert 
tanklok nr 1 till motorlok anhållit om granskning och utlåtan
de över förslaget.

Till en början må erinras om att viktuppgifter å loket 
efter ombyggnaden saknas, varför dess inverkan på nuvarande 
räls ej kunnat beräknas. För att loket skall kunna användas 
ned en hastighet av cirka 35 km/tim. får hjultrycket dock ej 
överstiga 2,5 ton. Garanti härför bör vid beställning påkallas.

För att loket skall få framföras å linjen, bemannat en
bart med förare, är det nödvändigt att det utrustas med dead 
man's grip i förbindelse med lokets broms. Det riktiga torde 
därför vara att lokets handbroms kombineras med tryckluftbroms, 
ehuru ombyggnadskostnaderna härigenom ökas.

Gällande författningar skola vid ombyggnaden i tillämpli
ga delar följas. Det skall tillses att dörrarna till förare
hytten samt förareplatserna i övrigt på sedvanligt sätt förses 
med träskydd mot plåten och att hytten får erforderlig venti
lation i taket. Som ljudsignal bör tyfon komma till använd
ning. Sandanordning skall författningsenligt anordnas Jämväl 
utanför drivhjulen. Eldsläckningsapparat skall finnas på 
loket.

T övrigt har jag intet att erinra mot ombyggna dsför sla
get, varför detsamma tillstvrkes. Innan loket tages i trafik, 
skall detsamma av mig provköras.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för 

./. granskningen bifogas.
Stockholm den 29 Juni 1937a?'

Stahle j\
Vänd!


