
Sida 1

En resumé
av

Åke Paulsson



Sida 2



Sida 3

Sammanställning:

På MRO/JHRF höstmöte i Lundsbrunn, beslutades att Tågsläpp skulle genomföras den 25 april 2011.

Mötet utsåg en arbetsgrupp bestående av Åke Paulsson (sammankallande), Jonas Svartlok och Anders

Svensson.

Årets Tågsläpp ägde rum annandag påsk, den 25 april. I arrangemanget har 28 föreningar deltagit, 14
MRO och 14 JHRF (varav 3 st. är med i båda riksorganisationerna) samt 3 st. som inte är med någon
av riksorganisationerna . Marknadsföringen har skett i form av helsidesannons i Tågsommar 2011
samt på Järnvägsmuseums Vänners hemsida, http://www.jvmv.se/tagslapp/ På hemsidan har sedan
funnits länkar till respektive medverkande förenings egna sidor. Inför Tågsläpps dagen distribuerades
underlag till pressmeddelande. Enligt hittills inkomna rapporter har 15 tidningar haft artiklar om
Tågsläpp 2011.
Annandag påsk var en mycket fin vårdag över hela landet, vilket gjorde att många besökare till våra

aktiviteter Sverige runt. På de 14 föreningar som har lämnat rapport, har det varit 2 000 besökare. Så

uppskattningsvis har arrangemanget besökts, på samtliga 28 föreningar, av 4 000 besökare.

Att nå ut till 4 000 positiva och intresserade besökare, måste anses som mycket lyckat. Tågsläpp är ett

bra initiativ för att göra järnvägshobbyn populär.

Tack till alla som har deltagit och gjort Tågsläpp 2011 möjlig.

Åke Paulsson
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Nedan följer inkomna rapporter från respektive förening;

BJs

Från Bergslagernas Järnvägssällskap kan vi rapportera strålande sommarväder och 3-400 besökare.

Gästerna bjöds på kaffe, ville de något lite matigare fanns det café i restaurangvagnen.

Bangårdsturerna efter en ”V3:a” var populära, framför allt vår nya öppna ”diggarvagn”.

Spår & Tåg i Väst underhöll de yngre förmågorna (samt en del äldre) med sina

modelljärnvägsaktiviteter.

Thomas Pettersson

Projektledare, BJs
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BöSJ

Fått detta av gänget som skötte det hela:

Vi hade 10-12 besökare igår...

Problemet på en turistort som Öland är att man lätt hamnar på en resedag. Kalmar län och söderut var

lediga efter påsk medan Sthlm och norrut var lediga före påsk.

Vi fick dock stort utrymme i lokalpressen. Såväl Ölandsbladet som Barometern skrev om oss &

Tågsläppet. Barometern hade ett större bildreportage och Ölandsbladet en större blänkare med bild.

Dessutom gjorde den lokala Hembygdsföreningen reklam för arrangemanget på en av sina aktiviteter

dagen innan, på Påskdagen alltså.

Summering, bättre dag för oss skulle ha varit Påskdagen så att man kommer bort från resdagarna

Hälsningar

Lars-Peter & BÖSJ
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FMBBM

Vi hade några ströbesökare, men vi jobbade som vanligt..

MvH

RJa/FMBBM
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FSVJ

Vädrets makter har nu gillat oss två måndagar i rad. Oxelösund med sitt kustklimat kan annars vara

lite kyligt och blåsigt.
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Men denna tågsläppsdag var det ett kalasväder för ett sådant här evenemang!

Det började droppa in folk från 9:30 ca. Klockan 10 strömmade folk in och det fylldes på rätt fort på

ytan kring vändskivan. Sen var det full rulle fram till 12 tiden då det blev ett mer drägligt tempo och

kaffebryggarna han vila sig lite mellan varven. Inte förens vid 16 inföll sig åter lugnet utanför lokstallet.

Vårt koncept blev fritt kaffe/saft med kakor. Försäljning av korv med bröd och dricka. Infobord,

tipspromenad (och tågsommar gick åt som smör i solsken). Modelljärnväg och bokförsäljning. Vi hade

också besök av ett antal veteranbilar som radade upp sig så fint.

Ångloket E901 marknadsförde det hela strålande. En av B6 vagnarna stod en bit ut från stallet och

blev också ett uppskattat inslag, liksom dressincykeln.

Vi uppskattar att vi hade 400-450 besökare den här dagen. I och med att E901 provkördes förra

måndagen som blev bara det en sensation i Nyköping och Oxelösund. Detta gjorde att lokaltidningen

SN och reklamtidningen Succé kom ned och fotade och skrev.

Igår fanns det därför med en 1/2 sida från provkörningen samt att de på eget bevåg slängt in en

tågsläppsannons och skickat upp vår ordförande Hans Rainer som etta på Oxelötoppen ( en liten lista

över personer som gjort något i området) SN hade reportage och en trevlig video tidigare i veckan. För

övrigt har vi afficeherat om tågsläppet, mailutskick till alla medlemmar om hjälp med att marknadsföra

det hela. Även Oxelösunds Evenemangssida har vi sett resulterat i besök till hemsidan.

Vi är positivt överraskade över detta mottagande FSVJ har fått från regionen och även från många av

er andra föreningar runt om i landet! Stort tack till er alla som bidragit med olika saker till att FSVJ är

vad det är idag. Från att ha varit 5 personer som stod i ett vägskäl och undrade vad vi skulle ta oss till i

april 2010 och att drygt ett år senare ha medverkat i ett tågsläpp och med ett påeldat ånglok är

egentligen helt osannolikt när man tänker efter. Vi är också grymt imponerade av den aktiva

medlemsgruppen som under hösten har byggts upp och fyllts på bit för bit. Vi har självklart en lång väg

kvar framför oss.

Hälsningar från en trött Micke Däckfors
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FVJ

Föreningen Förstlingen II

GHJ

Föreningen Gotlandståget ordnade Tågsläpp för första gången. Vi var 15 aktiva som jobbade och hade

besök av cirka 25 besökare. Detta trots missad annonsering…

Se vidare: www.gotlandstaget.se/aktuellt.htm

Hälsningar

Daniel Åhlén

Sekreterare i Föreningen Gotlandståget

JÅÅJ



Sida 10

KUJmf

Från KUJmf kan rapporteras utmärkt väder, 63 besökare och stor tillfredsställelse. Vårt

pressmeddelande resulterade i två tillstädes komna tidningsjournalister. Vi är helt nöjda med resultatet

och ser en fortsättning nästa år som självklar.

Hälsningar

Anders N.

LJM

Från Landeryd rapporteras 220 +, ca, besökare. Strålande väder samt såväl Hallandsposten som

Värnamo nyheter på plats. Detta utan mer annonsering än ett pressmeddelande tidigare i veckan.

Med vänlig hälsning

Jonas

MBV

MfWFJ

I Vadstena hade vi en uppskattad dag med ett 70-tal besökare. Fordon utsläppta framför lokstallet där

många både vuxna och barn provade att gå upp i ånglok och lokomotor. Att se lokstallet inifrån var

lockande. Smedjan var också igång. Att prova på att cykla dressin är kul.

Många givande samtal och många frågor och berättelser om egna minnen från järnvägen förgyllde

dagen, några nya som gärna vill vara med.

MVT, Motala Vadstena Tidning, skrev och la ut en bild på nätupplagan (se länk nedan)

http://mvt.se/nyheter/vadstena/1.1182257-mer-tagtrafik-i-vadstena

I Papperstidningen var det en längre artikel och en annan bild.

Samarbete mellan WFJ, VJ och Vadstena Dressin.

Hälsningar

Vadstena Järnväg

Sten Mattsson

MJ

MUMA/SSS
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NBVJ

NBVJ hade c:a 350 besökare och arrangemanget bevakades av Lokalpressen, även TV som sannolikt i
kväll sänder ett avsnitt.

Hans
Eliason
Marknadschef NBVJ

NJ

från Småländska höglandet meddelar NJ att man haft runt 150 besökare samt Smålandstidningen på

besök

Totalt sett ett bättre arrangemang i år med bättre inkomster, känns som detta ligger helt rätt i tiden.

Peter Alsén

Trafikavdelningen

Nässjö Järnvägsmuseum

OBJ

OKBv

Otterbäckens Jvm

Totalt hade vi bara 14 besökare, men det var intensivt prat och besökarna har varit mycket intresserade

av järnvägen men också av hamnen i Otterbäcken.

Vi visade bl.a. våran film (Järnets Järnväg) i en av godsvagnarna.

Med vänliga hälsningar

Otterbäckens Järnvägsmuseum

Klaus Gehrmann

RBV
Roslagsbanans veterantågsförening hade i sammanhanget blygsamma 20 besökare. Som liten och

relativt ung förening var vi dock nöjda. Flera besökare var mycket motiverade och troliga nya akti

Mikael Hillbo

SkJ
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SkLJ

För SkLJ:s del hade vi en mycket fin dag med ca 150 besökare. Innan arrangemanget fanns blänkare i

Skara, Lidköpings Tidningen och Göteborgs Posten. Idag finns artiklar i Skara- och Lidköpings

Tidningen. Vi är mycket nöjda med antalet besökare och intresset för SkLJ.

Åke Paulsson

SMoK

SSJF

SÅS

TJF
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Värmlandståg

Här kommer en något sen rapport fr. Värmlandståg i Kil.

Vi genomförde tågsläpp för första gången, och det var verkligen en lyckad tillställning! Vi räknar med

att ha haft 120+ besökande (baseras på antalet kaffekoppar som gick åt). Vi bjöd på visning av våra

vagnar, bildspel, modelltågskörning och gratis kaffe/saft m. dopp. Många intresserade ställde massor

av frågor, och ett antal nya medlemmar blev det också. MJ-vagnen var tidvis fullsmockad.

Sammanslaget ett mycket lyckat arrangemang, som gav mersmak!

Dan Carlsson

Värmlandstågl

ÖSlJ


