
  

På Uppsala Makerspace är vi ett gäng som bygger modelljärnväg 
tillsammans, men vi gör det i modulform. Det betyder att vi bygger 
mindre delar av en modelljärnväg, men med standardiserade spår 
och gavlar som vi sen kan koppla ihop till större banor.

Vi äger våra egna moduler och bygger vad vi vill så länge det går 
att koppla ihop med de övriga. Mestadels arbetar vi i skala H0 
(1:87) efter MMMs 2R-standard, men alla modulbyggen är lika 
välkomna att vara med!

Modelljärnväg i moduler

Bygg smått & kör stort

Moduljärnväg på Makerspace

Om det här låter intressant, så är du alltid välkommen att höra av 
dig eller komma förbi. För att sen vara med på våra regelbundna 
aktiviteter behöver du ha medlemskap i Uppsala Makerspace.

Kontakta oss via Makerspace e-postadress:

kansliet@uppsalamakerspace.se

Kom med!

Lokal & verktyg
Eftersom vi är del av Uppsala Makespace har vi tillgång till de 
lokaler, verktyg, maskiner och material som finns där. Dessutom 
har vi skaffat en del mer MJ-specifika verktyg och material.

Vi försöker träffas regelbundet för att både umgås, byta idéer och 
hjälpa varandra. Då och då har vi även en lite längre träff där vi 
kan bygga mer koncentrerat, prova moduler eller lära oss mer 
kring ett intressant tema.
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