
LJUNGMANS / Wayne 

MUSEIFÖRENING 1 

 

Verksamhetsberättelse 2018 

För Ljungmans / Wayne museiförening med organisationsnummer 802435-2935 
 
Årsmötet hölls den 13 februari i företaget Wayne senare DFS (Dover Fueling Solutions) lokaler där vi 
samtidigt fick en inblick i dagens produktion och vad som kan väntas inom branschen de närmsta åren. 
 
Styrelsen har under 2018 bestått av följande:  
Åke Skans (ordförande), Stefan Toth (kassör), Hans Carlsson Bernt Redlow, Marita Holm, Christer Idström 
och Stefan Kristensson (sekreterare).  Vi har haft alla våra möten i DFS lokaler i Malmö.  
 

    
 

Utställda saker: Dessa finns i huvudsak utställda på DFS i Malmö, där vi disponerat en del av 

receptionen, trapphusen och några skyltfönster. Under 2018 flyttades detta så att utställningen nu finns på 

alla tre våningsplanen i trapphuset och alltså bättre samlad. 

En del utrustning finns på Tekniska museet i Malmö. Dessutom har vi lånat ut materiel till andra föreningar 
som ställer ut på motormässor och liknande. 
 
Materiel och utrustning som för närvarande inte visas finns magasinerad i ett par containrar och en 
förrådslokal i utkanten av Malmö. 

 

 
 
Dokument: Via vår hemsida får vi många frågor om äldre produkter som vi besvarar 

så fort vi hinner. Dessutom erbjuder vi kopior i färg på äldre kataloger och utfärdar 
ursprungsintyg. Den senare tjänsten har blivit väldigt populär.  
Sen har vi sålt kopior ur vår enorma samling av svartvita bilder.  
Vårt enorma arkiv av diabilder har vi ännu inte valt att göra tillgängligt för beställning. 
Vi har bedömt dia-bilderna som alltför moderna för att vara intressanta ur ett historiskt 
perspektiv men vi har ofta försett Wayne med kopior i samband med olika kundbesök 
där man velat visa vad vi tidigare gjort åt den kunden. 

 
Hemsidan: Denna har blivit ganska välbesökt av olika samlare av gamla pumpar och folk som behöver 

uppslag till olika tidningsartiklar. Det finns även länkar till andra museala sidor som i sin tur länkar till oss. 
I takt med att vanlig postbefordran försvinner alltmer har hemsidan blivit ett viktigt verktyg för att nå befintliga 
och nya medlemmar. Man kan tex ladda hem och skriva ut vår årskalender och andra dokument. 

 
Styrelsen vill samtidigt rikta ett STORT tack till alla er som på olika sätt stöttat föreningen 
under det gångna året. 


