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lertfioknad får hämed avlåmna irap^^ort öror fQziiia^a utryoknliog mc'

den lO/l 40 ised anledning av numnanatOtnlng Bellan tåg 362

& YtteraJÖ bangårda norra Mnda med påföljd att tra VB,-nar i tåg 43

Sa ur ocrh blockerade linjen.

Order ota utryckning mottogs kl. 7.
? 1

IWölpvagnatåget nr 8836 avgick kl. 7.40 (var färdigt 7.2t.; och ankcK

[olyoksplatsen kl. 9.

Look^ 11 var lin Jan klar för trafii:.
flv de urspårade vacnama hade då två upptagits och en, G H vagn nr

ki undanakaffata hinderfritt vid sidan av spåret. HJälpvagnstflget nr

Icat till Vännäs 19.48.

6Skadorna å 1 <k 1140 blevo ganoka betyd^iiide.

fiuffertplankan med buflcrtar, olidlook oamt cylindorlook med bekläd-

It söndertrasade å vänster sida, fi-Umre koppelstångsn å sanna sida,

l| luftpumpens båda fäston samt fotplåt ooh ftitstag å vänciter sida,

ooh dörren samt fotsteg å tendern skadade.
56219

iidoma å vagn Ob texSfiÄ voro följande. Buffertplankan samt ena lång

balkar ooh stag trasiga, lagerboxar med boxlonk samt smörjlåda sönd-

Skadorna å bVB-vagn nr 1420» buffertema sant dragotång cjoh luftledniv

kfotsteg trasiga.

^ deh**vagnen MäääXXäXjpLKI nr 26400 hade följanite skador. Lfmgeidomas
•g samt buffertar och drags ång ooh en del trävirke sönd rtrasade,

|ook ooh lagerboxar skadade.

Jl en boggievagn i tåg 362 blev träbeklädnaderi något skadad.

I Sed hjiilpvagnståget följda und. rtooknad hjäl- vagnsbofälhjivara.

F., 1 mba och 3 stk. samt Ba personal.
Vännäs do-n 11/1 1 )40.

)c.Fransson

11J älpvugns be 1 älha vare
¥kes å tjänstens vägnv4

*nt" i '.'/r,, , ■

överl. i avskrift till Do Le, Dbr, Mbr, Vbr Ost, Öiö Hvst ör och
Tiö 'na samt Pti ooh Biö Uå.

Loket avsändes till huvud verks tini un, .;r .bro, ooh va nama till

iverkstaden. Bollnäs, för reparation.
Osh-vagnen kommer att upptagas på spår v.Tjedelbart efter pågående

Bsntreringstransportar. Vänrn »^1 Januari 1940.
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21. ma$kln$ektiM9a

Tillhör Hvet Ör
~7^

^ill skr, nr.-j^-Lokförareri}))ifdtt'^
»*B'indelBermpport**

Vlinnäs
11

lokstation den /

Lok litt -— nr -
1140

Ixmåbove

c.KJc t cv Y3 *»»101.1» oW^rrTioif^nhl i vaÄlc ovO-

3t <31 var dodh ofi Iflactt ntt «cct tÅc tSmade aot

ficcasmi 1 iw deeoa footnade dm alM
B, jA baffertplcntom. Oon undro Crua idLutot, cn toa

orfaai otUi pL Oen tsaäjo firii^nlutet, cÄ toa Cb-
oloto bof/jlon or opteit. r^ont don oitrt n-^cndo

oJsnöor av tê faBotoU A loioitjo^toö « <>81 oite-
tjuftortcCUatiaco Intayclst. TMteo flliraeirfi u v.

Blia Movo atniviie bqrtolurzio. ftrasgg dolgn ov v.
[ brSlrtoo ocft Ittftpoopen 'barat». lon» ftto »It» iSstm

ciTcfeotillföUet 13 fe no hau^ tln.» wrTJr tfe»
till st<J5>p p& en otraow wr orlslna ra 6 30

iCTi och reoorÄok t«öB»3oo cmäelt <art« ä. 0.03 tm-
och hl- 11.13 tand» tirfiOt fösrtoiitta.

bootod nv CO 370 ton. 107 tarton, vair otrikdnsn

tid. fr. 13 4 t. ca Q, oon ocmft I äm S t.33 ta. ocn
1, lo!i 1377 lltt. B.> 5

tjr.notcno ^SfSftaPt SaCLuS£Ofl.*
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Tillhör Hvat ör

till skr. m:.-s2«-uj
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JTännäa
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j^7„JCall ström

"Äin<Iel«er«pport"

lokstation den lt> 40

Lok titt -B

Kpl .2 T.1r4nTi1 —

" 8778 Alm

JOAQ^

11

kpl.
136a-
1368

Jtterajö station stodo pl_grund__av tåsets längd de
ffnarna ej himderfritt i förTipTIande_,tjai-mötande

^ta tåg erhöll dock-aT_oför]£larlig anledning-avgång-
f^jåföljd att vagnarna päkördea-och-nrapårade..De-fy-
ignarna avkopplades,- varpå t;ng&t_avgick--60-min-—tör-
tyns-55 min. sent. - — -

507. Axlar_74. —

t j ana ten^a^£ägnM: -

avskrift _till Do Iie. Pbr. Kbr^Vhr-Cst-flCli——

f. samtViö Bn-samt Pti-och-Bin Uå.-^«™äa den-lÄ—




