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MUSEIFÖRENING 1 

Verksamhetsberättelse för 2022 
För Ljungmans / Wayne museiförening med organisationsnummer 802435-2935 
 
 
Styrelsen: som bestått av Åke Skans (ordförande), Stefan Toth (kassör), Stefan Kristensson (sekreterare), 
Bernt Redlow, Marita Holm, Christer Idström och Gunnar Kjellén har haft fortlöpande styrelsemöten och 
ekonomin har skötts och bokförts löpande.  
 
Vi har även haft ett antal arbetsmöten för att flytta materiel och pumpar och jobba med utställningen på 
Hanögatan. Alla våra möten under året har varit i DFS lokaler. 
 

                                 
 STAR 710      Bensinvagn              Wayne 370             Mopedpump                  VICI 
 
Utställda saker: Dessa finns i huvudsak utställda på Hanögatan hos DFS i Malmö och utställningen 
finns på alla tre våningsplanen i trapphuset och fint samlad för visning när så önskas.  

Under året kompletterades utställningen bland annat med en ”Bensinvagn” och en ”Wayne 730” från UK. 

Vi har även börjat bygga en utställning hos serviceföretaget Wennströms som ju tog över Waynes 
serviceavdelning och i många år skött servicen på landets bensinpumpar. 

Materiel och utrustning: som tidigare förvarades i en lada på Limhamn har flyttats till en tillfällig plats 
tills vi hittar en permanent lösning till överkomlig kostnad.  

För tillfälliga utställningar av mindre alster disponeras ett skyddsrum i fastigheten på Hanögatan,  

Hemsidan: Denna är ganska välbesökt av olika samlare och vi försöker hålla den så aktuell som möjligt. 

Där finns även länkar till andra museala sidor som i sin tur länkar till oss. 
Vi uppmanar alla att klicka in på vår hemsida regelbundet för att hålla sig uppdaterade om verksamheten. 

Adressen till hemsidan: www.ljungmans.org 
 
Dokument / Foton: Via hemsidan får vi ofta frågor om äldre produkter och bilder både från privata 
samlare och facktidningar som tex Svensk Flyghistorisk Tidskrift som under 2022 gav ut två specialnummer 
där även tankbilar utrustade på Ljungmans finns med. Dessa artiklar kan man läsa på vår hemsida. 
 
Ritningar: Nu finns våra ritningar ompackade i nummerordning på ett par pallar hos DFS. Tanken är ju att 
på sikt kunna sälja ritningskopior som behövs när medlemmar renoverar äldre pumpar. 
 
Styrelsen vill rikta ett STORT tack till alla er som på olika sätt stöttat föreningen under de 
gångna åren. 


