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Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 

 

 
Fjolåret innebar bl a en återstart av TÅGDAGARNA efter två års pandemiuppehåll. Cirka 12 000 besökte evene-

mangsdagarna som präglades av tioårsjubileum, välfyllda tåg och landsvägsbussar, men också en del trängsel.  

 

Starter, jubileum och utmärkelse 

År 2022 präglades i hög grad av två starter och en utmärkelse: återstarten av de tioårsjubilerande 

TÅGDAGARNA I LANDERYD efter pandemin, Jordbruksverkets startbesked för VA-projektet m m i 

lokstallet samt den hedersamma utmärkelsen ”Årets möjliggörare” som LJM tilldelades av Före-

tagarna i Hylte. Därutöver präglades året av genomgående intensivt arbete, inte minst när det gäller 
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underhåll och restaurering av fordon, mötesverksamhet samt fortsatt aktivt arbete med att 

ytterligare stärka föreningens ekonomi. I det följande görs en exposé över de viktigaste händelserna 

inom museiföreningen under 2022. Men närmast ett antal faktiska upplysningar om föreningen. 

Föreningens ändamål                                                                     

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum, LJM ska enligt § 3 i stadgarna, rubricerad Föreningens syfte 

och mål, ”bevara Landeryds stationsmiljö och lokstall, samt främja en järnvägshistoriskt positiv 

utveckling av densamma. Särskilt stor vikt ska läggas vid att bevara lokstall, stationshus, gods-

magasin, vagnvåg/våghus och bangård, samt genomföra nödvändiga renoveringar och erforderligt 

underhåll vid desamma. Föreningens långsiktiga mål är, i första hand, att bedriva museiverksamhet i 

Landeryds lokstall, samt bedriva trafik med museala järnvägsfordon. Om möjligt med anknytning till 

Halland och forna HNJ.”  

Antalet medlemmar i föreningen vid årets slut var 280.  

Föreningens organisationsnummer är 802419-0780. 

 

Styrelse och revisorer 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Per-Yngve Bengtsson, ordförande 

Peter Folkeson, sekreterare 

Joost Witte, kassör 

Christer Johansson  

Peer Looijen  

 

Suppleanter: 

Jan-Olof Osbeck  

Thomas Gustavsson (repr för Landeryds Samhällsförening) 

Fredrik Johansson (repr för Landeryds GoIF) 

 

Revisorer: 

Mikael Nennesson 

Carl-Åke Johansson 

 

Revisorssuppleanter: 

Göran ”Stubbabo” Johansson (del av året, se nedan under Befattningsansvariga) 

Peter Vingeskog 

 

Valberedning: 

Sven-Olof Svensson, sammankallande 

Anders Svensson (Kalmar) 

Av styrelsen utsedd ledamot - vakant 

 

Styrelsens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
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LJM har konton och bankgiro i Södra Hestra Sparbank för föreningsekonomins olika delar (löpande 

utgifter, medlemsavgifter, gåvor till Fordonsfonden och stöd från externa bidragsgivare för rest-

aurering av fordon etc). LJM kan vid publika evenemang ta emot betalningar via kort och swish, även 

kontant. För köp i LJM-butiken ned swish eller kontant. Två ytterligare kortläsare inköptes 2022. 

 

Befattningsansvariga  

 

Fordonsansvariga: Christer Johansson, Börje Johansson 

Maskin- och verktygsansvariga: Christer Johansson, Börje Johansson 

Infrastruktur, mentor: Jan-Olof Osbeck 

Vagnskötare: Gunhild Mårtensson, Göran ”Stubbabo” Johansson (Gäller delar av 2022 då båda tyvärr 

avlidit under verksamhetsåret) 

Lokalvård: Gunhild Mårtensson (se parentesen ovan) 

Café och försäljning: Peter Folkeson, Kerstin Folkeson 

Medlemsregistrator: Kerstin Folkeson 

Webbmaster (www.landeryd.info/www.tagdagarna.se/facebook): Erik Jakobsson 

Instagram: Peer Looijen och Joost Witte 

 

 

Ordinarie styrelsesammanträden, års- och medlemsmöten m m 

 

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre helt digitala och några 

övriga delvis. Sammanträdeslokal vid de fysiska mötena har företrädesvis varit stationshusets 

lägenhet. Antalet styrelsemöten är fler än föregående år beroende på att vissa sammanträden 

avdelats endast för frågor rörande planeringen av TÅGDAGARNA. 

 

Utöver ordinarie mötesverksamhet har styrelsen tagit en lång rad kontakter rörande föreningens 

verksamhet med Hylte kommun, Region Halland, lokala och andra samarbetspartners, företag, Lokalt 

Ledd Utveckling Halland (LLUH), Jordbruksverket, Trafikverket, Transportstyrelsen m fl myndigheter.  

 

Föreningens årsmöte hölls i Landeryds församlingshem lördagen den 26 mars kl 10.00-10.47. Tio 

medlemmar var fysiskt närvarande och tre digitalt via länk. Till mötesordförande valdes Per-Yngve 

Bengtsson. Mötet godkände styrelsens förslag till förtydliganden i föreningsstadgarna.  

 

Medlemsmöte hölls i samma lokal kl 11.05-11.45, d v s strax efter årsmötet och sedan kaffe med 

kakor serverats. Tio medlemmar var närvarande fysiskt och tre deltog digitalt via länk. 

Mötesordförande var Per-Yngve Bengtsson. Mötet godkände styrelsens förslag till förtydliganden i 

föreningsstadgarna, varför dessa trädde i kraft. 

 

Vid årets andra medlemsmöte lördagen den 29 oktober var ett 30-tal medlemmar på plats i 
lägenheten i Landeryds stationshus. Inledningsvis bjöds de närvarande på varmkorv med bröd, varpå 
föreningens ordförande Per-Yngve Bengtsson hälsade alla välkomna, däribland dagens gästtalare, 
tillika LJM-medlemmen Adam Struwe, tågklarerare längs HNJ-banan. Hans föredrag föranledde en 
mängd frågor och sammantaget fick mötesdeltagarna en intressant inblick i en tågklarerares vardag 
på en bana med manuell tåganmälan, låt vara med it-stöd.  
 
Den 8 november var LJM inbjuden till kommunkontoret för att inför Hylte kommuns tillväxtutskott 
presentera TÅGDAGARNA 2022 och den besökarundersökning som Region Halland lät genomföra 
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under evenemangsdagarna. Föreningen företräddes av ordförande Per-Yngve Bengtsson och kassör 
Joost Witte.  
 
Den 30 november var Hylte kommun värd för Kulturpolitisk samverkan inom Region Halland.  Ca 30 
tjänstemän och politiker var närvarande i Forum. LJM var inbjuden att presentera verksamheten, och 
föreningen företräddes av ordförande Per-Yngve Bengtsson.  
 
LJM har under året genom ordföranden Per-Yngve Bengtsson och ordinarie styrelseledamoten 

Christer Johansson varit representerad i Långaryd-Landeryd i samverkan, en sammanslutning för 

nätverksbyggande och samordning av lokalt föreningsliv och planerade aktiviteter. De samverkande 

föreningarna ger också ut bygdebladet SOCKENBUDET, där artiklar och bilder rörande LJM och dess 

verksamhet publicerats under året.  

 

LJM är medlem av Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd 

(ArbetSam), Lingonställen i västra Småland och Föreningen Nissastigsidyller.    

 

 

Styrelsearbetets huvudsakliga inriktning under 2022 

 

Styrelsen har under 2022 haft följande huvudsakliga inriktning i arbetet:  

1) att avspegla stadgarnas ändamålsparagraf, d v s att vårda lokstallsbyggnaden med tillhörig 

mark samt övrig järnvägsanknuten kulturmiljö i Landeryd 

2) att underhålla och restaurera våra fordon, förbättra informationen kring dem och annat 

sevärt i järnvägsmuseet och därigenom göra det mer intressant 

3) att informera om och marknadsföra LJM så ofta och brett som möjligt i olika kanaler 

4) att ha god medlemskontakt och löpande erbjuda medlemmarna aktiviteter som möten och 

utflykter 

5) att stärka föreningens ekonomi och successivt bygga upp en ekonomisk buffert 

6) att arrangera och utveckla evenemangen Tågsläppet och TÅGDAGARNA samt 

7) att genom tydlig dokumentation av verksamheten, inte minst ekonomiskt, bygga förtroende 

mot såväl medlemmar som omvärld. 

 

 

Stort och smått ur föreningsverksamheten  

 

Ekonomi, allmänt 

Föreningens ekonomi har utvecklats mycket positivt, också i termer av eget tillgängligt kapital utan 

”öronmärkning” för vissa projekt. Hylte kommun har under året stöttat LJM med ett allmänt 

verksamhetsbidrag utöver anslaget till TÅGDAGARNA, vilka också erhöll stöd från Region Halland. 

Hylte kommun ingick också avtal om förlusttäckningsgaranti om 115 000 kr i händelse av att 

TÅGDAGARNA skulle gå med förlust. Så blev inte fallet, och garantin har inte avropats. 

Efter ansökan erhöll LJM i slutet av 2021 ett pandemikrisstöd från Kulturrådet på 47 600 kr som 

under 2022 stöttat verksamheten, bl a diverse arrangemang i samband med TÅGDAGARNA och 

marknadsföringen av dem. 

Under året har styrelsen beslutat om ett styrdokument som ska underlätta styrelsens och kassörens 

gemensamma hantering av den numera omfattande ekonomiska rörelsen i föreningen vid t ex inköp 

och ingående av avtal, inte minst i samband med TÅGDAGARNA.   
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Ekonomi, projekt 

Utöver tidigare influtna projektmedel från Södra Hestra Sparbank och Riksantikvarieämbetet för 

fordonsrenoveringar, har LJM under fjolåret erhållit ytterligare ekonomiskt projektstöd via Södra 

Hestra Sparbanks koncept Bygdens bank, denna gång 75 000 kr till tubbyte på föreningens ånglok f d 

SJ E2 1184. Medel till detta finns också i LJM:s fordonsfond. Pengar till tubbytet har också sökts från 

Riksantikvarieämbetet (se vidare under Fordon nedan).  

Utöver dessa medel till speciella projekt, kan LJM avropa de 575 000 kr som beviljats till VA-projektet 

m m i lokstallet (se vidare under Lokstallet nedan). 

För detaljerad information om LJM:s ekonomi 2022 hänvisas till resultat- och balansräkningen 

samt kassörens ekonomiska berättelse som noggrant presenteras vid årsmötet. 

 

Medlemsregister 

Medlemsregistret har ombesörjts av LJM medlemsregistrator Kerstin Folkeson och Peter Folkeson.  

Ett antal medlemsutskick har gjorts under året, bl a i samband med medlemsresan (se nedan), 

medlemsmötena, TÅGDAGARNA och inför jul och nyår.  

 

Försäljning och LJM-butiken 

Kerstin och Peter Folkeson har också tillsammans med Christer Johansson ansvarat för föreningens 

försäljningsverksamhet, bestående av dels fika- och korvförsäljning vid föreningens evenemang, dels 

försäljning av produkter ur LJM-butiken på hemsidan. LJM-butikens sortiment utökades under året 

genom ytterligare inköp av Krösatågböckerna 1+2, boken Järnvägsbilder 7 samt järnvägsalmanackor 

för 2023. Dessutom har ett antal HNJ-affischer ramats in för försäljning. 

LJM har varit representerat vid Långaryds marknad samt julmarknaden i Hyltebruk. 

 

Medlemsresa 

LJM:s och Nässjö Järnvägsmuseums (NJ) gemensamma medlemsresa längs HNJ-, Västkust- och 

Söderåsbanan till Eslöv den 9 april lockade 50 deltagare. Färden skedde i NJ:s museala motorvagn 

littera Y1 1299, välbekant från senare års TÅGDAGAR då den gått i pendeln Torup-Hyltebruk. I Eslöv 

besöktes stadens innehållsrika leksaksmuseum, fyllt av modelljärnvägar och andra aha-upplevelser 

för besökare i alla åldrar. 

 

Arbetsdagar 

Arbetsdagarna annonserades som vanligt på hemsidan. Under fjolåret genomfördes dessutom en 

arbetshelg den 21-22 maj med 8 st deltagare på lördagen och 6 st på söndagen. En lång rad 

arbetsinsatser utfördes. Kerstin och Peter Folkeson organiserade mathållningen inklusive ett mindre 

samkväm på lördagskvällen. Utöver de utannonserade arbetsdagarna har en grupp aktiva 

medlemmar regelbundet träffats i lokstallet för att arbeta med underhåll och restaurering av fordon. 

 

Virtuella museibesök 

Projektet som handlar om att via föreningens hemsida kunna erbjuda virtuella museibesök sköts 

under året framåt i tiden av praktiska skäl. Planeringen utgår nu från driftsättning under sommaren 

2023. Satsningen stöds ekonomiskt av Södra Hestra Sparbank, Hylte kommun och Kulturrådet. 

 

Tågsläppet 

Tågsläppet 2022 genomfördes den 24 april och lockade minst 150 personer i alla åldrar. De kunde 

förutom att gå en tipspromenad med frågor både för barn och vuxna, köpa kaffe med hembakat i 

lokstallet, handla varor ur LJM-butiken samt se och höra ett antal fordon röra sig ur stallet och längs 
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järnvägsspåren utanför. Tack alla LJM-medlemmar som mötte upp! Tack också till Magnus Lindman 

från Nässjö Järnvägsmuseum som var dagens lokförare. 

 

Ministerbesök 

När dåvarande kulturministern Jeanette Gustafsdotter besökte Hylte, gästade hon även LJM. Dagen 

före TÅGDAGARNA, kunde kulturministern ses i hytten på ångloket E2 1192 tillsammans med 

kommunrådet Ronny Löfquist. Efter besöket i loket, tillhörigt Nässjö Järnvägsmuseum och under 

ånga, avslöjade hon för Hallandsposten vad som varit mest intressant: 

– Att få uppleva på plats hur varmt det blev. Och att se hela maskineriet och den fulländade tekniken. 

 

TÅGDAGARNA 10 ÅR! 

TÅGDAGARNA 2022 genomfördes den 3-4 september i samarbete med bl a Landeryds Samhälls-

förening, Landeryds GoIF, Långaryd-Landeryd i samverkan, Nässjö Järnvägsmuseum, Svenska 

Motorvagnsklubben, Ringlinien och Ivar Svensson Trafik AB, Edmans Gastro, VJ-Vilt och Brännö-

bagaren. Stort tack till alla samarbetspartners inom tåg- och busstrafiken och allt annat som krävdes 

under jubileumsdagarna. Lika stort tack till involverade LJM-medlemmar! 

TÅGDAGARNA lockade cirka 12 000 besökare, varav 75 % hade bostadsadress utanför Hylte kommun 

enligt besökarundersökningen som Region Halland genomförde. Svaren var mest mycket positiva, 

med viss kritik mot trängsel och begränsat matutbud. Det speciella jubileumståget på lördagskvällen 

T o R Landeryd-Limmared hade cirka 200 resenärer. Nyheten med ett informationstält utanför 

stationshuset, där man även kunde köpa tåg- och ångvagnsbiljetter, utföll väl och kommer att 

upprepas, liksom kultursatsningarna med musik (i fjol bl a Westbo Messingsextett), dansperformance 

(Nathalie Ruiz med Den Svarta Damen & film) och fotoutställning (Bengt Spades Landerydsbilder).   

 
Utmärkelse 
Vid Företagarna Hyltes Awardparty på Edmans Gastro i Hyltebruk den 8 oktober tilldelades 
Landeryds Järnvägsmuseum utmärkelsen ”Årets möjliggörare 2022”. Juryn konstaterar, med 
hänvisning både till Tågdagarna – ”ett riktigt dragplåster för tågfantaster runt om i världen” – och 
LJM:s arbete för att främja den lokala kulturmiljön, att ”tack vare föreningens enträgna arbete och 
ångande intresse kan Landeryd numera stoltsera med ett av Sveriges vackraste stationsområden”. 
 
Museibesök 
Ett flertal besöksgrupper av olika storlek har guidats i järnvägsmuseet, oftast mot erläggande av en 
mindre avgift enligt informationen på föreningens hemsida. För att bygga upp statistik över besöken, 
där trenden är att de ökar, har en ”besökspärm” inrättats i lokstallet där uppgift om antalet 
besökare, betald avgift etc ska antecknas av LJM:s värd för tillfället.  
 
Filminspelning 
I april använde Anderstorpsföretaget Meza Verde Films lokstallet och rälsbussen Y8 1076 som miljö 
för inspelningen av en dokumentärfilm om polkagrisens ”mamma”, Amalia Eriksson. Som ersättning 
erbjöds LJM att använda företagets digitala storbildskärmar för marknadsföring av TÅGDAGARNA, 
vilket också skedde.  
 
Kollekt 
För första gången, styrelsen veterligt, har LJM mottagit ett ekonomiskt bidrag i form av kollekt i 
samband med gudstjänst. Från Torups församling inflöt på detta sätt 255 kr under 2022. Tack! 
 
Gåvor 
LJM har under året mottagit en rad gåvor, bl a järnvägsanknutna böcker och en morseapparat. Stort 
tack till alla givare för alla fina bidrag till museets samlingar! 
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Invigningar 
Under året färdigställdes den järnvägshistoriska promenadslingan som LJM skapat tillsammans med 
Trafikverket. Slingan invigdes av Hyltes kommunchef Emma Gröndahl under stor publiktillströmning 
i samband med TÅGDAGARNA. Kyrkokören medverkade. Slingan sträcker sig mellan lokstallet och 
godsmagasinet. Sju informationstavlor berättar i text och bild om Landeryds järnvägshistoria. 
Ytterligare en invigning skedde under TÅGDAGARNA, nämligen av den färdigrestaurerade HNJ-
godsvagnen G 861 (se även under Fordon nedan). Denna förrättades inför talrik publik av Lars-Inge 
Lönnergård, ordförande i Södra Hestra Sparbank som stöttat renoveringsarbetet ekonomiskt. Den 
Svarta Damen & Big Boy (koreografen och dansaren Nathalie Ruiz och kontrabasisten Petter Eriksson) 
förgyllde tillställningen med ett performance i och kring vagnen. 
 
Försäkring 
LJM har varit/är Första risk-försäkrat (lokstallsfastigheten, fordonen m m) genom den 
försäkringslösning som Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) och Museibanornas Riksorganisation 
(MRO) erbjuder via försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.  
 
Möte med BJs 
Ett digitalt möte har avhållits med Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) med syftet att långsiktigt 
klargöra framtiden för det BJs-ägda ång- och dieselloken utanför lokstallet samt de många likaså BJs-
ägda tankvagnarna m m som sedan många år står uppställda på bangården i Landeryd. Diskussionen 
pågår.  
 
 
Arbetsinsatser och åtgärder 
 
I det följande redovisas viktigare arbetsinsatser och åtgärder under 2022, utförda såväl av styrelsens 

ledamöter som medlemmar under annonserade arbetsdagar eller vid andra tillfällen.  

 

Fastigheter 

 

Hyresavtal 
Två nya hyresavtal har tecknats med Trafikverket. Avtalen innebär att föreningen även 
fortsättningsvis hyr föreningslokalen (gamla tågexpeditionen) och angränsande ytor i bottenvåningen 
i stationshuset, har tillgång till dess lägenhet samt hyr hela godsmagasinet. Hyreskostnaden har ökat 
kraftigt i förhållande till tidigare kontrakt, men ökningen kan till viss del täckas av lokalhyresbidrag 
från Hylte kommun, vilket ska sökas med början under 2023 (för hyreskostnader under 2022). 
 

Lokstallet 

Löpande fastighetsunderhåll har utförts, bl a återmontering av ”utblåsta” fönsterrutor efter 

stormväder och städning. Vändskivans trädäck har renoverats. Spillolja som förvarades på olika håll i 

lokstallet har avhämtats av branschföretag för destruktion. Nya brandsläckare har köpts in. 

Inför Tågdagarna uppdrogs åt Infranord att säkerhetsbesiktiga LJM:s spåranläggning inklusive växel 

och vändskiva. 

I december lämnade Jordbruksverket slutligen klartecken för byggstart gällande lokstallets anslutning 

till det kommunala VA-nätet. I projektet ingår också fyra uppställningsplatser för husbilar i anslutning 

till de toalett- och duschutrymmena som renoveras, förbättrad ytterbelysning runt lokstallet och 

förberedelse för montering av en vattenhäst för ånglok vid kolaspåret. Projektet ska vara avslutat 

sommaren 2023, och dess grundfinansiering utgörs av 575 000 kr beviljade av Lokalt Ledd Utveckling 
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Halland (LLUH). Styrelsen vill tacka LLUH-kontoret och Samhällsbyggnadskontoret i Hyltebruk för 

hjälp och råd i den omfattande administration som kringgärdar projekt som detta. 

 

Stationshuset 

Föreningslokalen, väntsalen, toaletten och bostadslägenheten – där utställningen av Bengt Spades 

Landerydsbilder finns kvar – har varit föremål för regelbunden tillsyn och städning. Efter upprepade 

inbrott och stölder av varor har säkerhetshöjande åtgärder vidtagits i föreningslokalen.  

Trafikverket har under året utfört VVS-arbeten i lägenhetens kök och toalett. Stambyte är planerat. 

Som ett bidrag till energisparandet har LJM bytt till LED-lampor i de ljusstakar som brukar pryda 

stationshusets fönster under jul- och nyårshelgerna.  

 

Godsmagasinet 

Två fendrar/bojar har monterats på takutsprånget mot vägen för att minska risken för påkörning av 

detsamma. Under vinterhalvåret har godsmagasinet använts för fordonsuppställning. 

 

Våghuset 

Målningskomplettering har skett på väggarna inomhus. Dessutom har vågmaskineriet inomhus 

rostputsats och målats. 

 

Bangården 

På sedvanlig hemställan från LJM inför Tågdagarna, lät Trafikverket sin entreprenör Infranord röja 

bort buskar och annan vegetation på Landeryds bangård, bl a längs spår 3. Vissa liknande insatser 

gjordes också i Hyltebruk.  

 

Vattentornet i Värnamo 

LJM:s förslag att undersöka möjligheterna att flytta det hotade vattentornet i Värnamo till Landeryd 

negligerades tyvärr av såväl av Värnamo kommun som Trafikverket. Tornet revs utan föregående 

kontakt med LJM. Ska Landeryds lokstall återfå ett vattentorn, får detta sannolikt byggas från 

grunden. 

 

Mark 

Fortlöpande och i samband med arbetsdagar och ovan nämnda arbetshelg har gräsklippning och 

ogräsrensning utförts i spårområdet vid lokstallet och omgivande mark.  

 

Fordon 

 

Allmänt 

I styrelsens ambition att kontinuerligt höja kvaliteten i föreningens verksamhet ingår bl a att de 

fordon som visas i järnvägsmuseet i lokstallet ska upplevas som genuina och välvårdade och i 

möjligaste mån vara driftdugliga, det senare gäller närmast lok och rälsbussar. Detta är ett stort 

åtagande för en liten ideell förening i en ”veterantågsbransch” där myndighetskraven blir allt fler, 

men samtidigt en förutsättning för att upplevas som relevant i omvärlden och attraktiv hos publiken.  

Mot denna bakgrund är det mycket glädjande att en grupp särskilt aktiva LJM-medlemmar – ingen 

nämnd och ingen glömd – under året klarat att dels fullfölja den omfattande renoveringen av en HNJ-

godsvagn och påbörjat arbetet med ytterligare en, dessutom genomfört flera nödvändiga 

underhållsåtgärder på föreningens diesellok T23 119 och en hel del annat. Stort tack till dessa aktiva 

medlemmar!   
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I ett vidare perspektiv är det styrelsens uppfattning att den välbevarade järnvägsanknutna 

kulturmiljön i Landeryd, däribland lokstallet, är en betydande tillgång och kraftkälla i vår förenings 

framtida balansgång mellan utvecklingsambitioner och antalet tillgängliga händer.   

 

Ångloken B 1312 och E2 1184: 

Lokens tekniska status, främst avseende ångpannan, har undersökts under ledning av Jonas Svartlok. 

Undersökningen visar att E2 1184 bör prioriteras för ett tubbyte, varför förnyad ansökan om 

ekonomiskt stöd till detta arbete har skickats till Riksantikvarieämbetet (se vidare under Ekonomi, 

projekt ovan).  

    

Dieselloket fd SJ T23 119: 

Diverse underhållsåtgärder genomförda, bl a byte av oljefilter.  

 

Personvagnen Bo5 4752: 

Vagnen finns sedan i september åter i Landeryd. Under året har nya gardiner satts upp, köpta av 

Nässjö Järnvägsmuseum. Vagnen har också fått sidoskyltar med LJM-loggan. Den har dessutom 

tvättats utvändigt.  

 

Personvagnen B1 5157: 

Uthyrd till Tågab i Kristinehamn. Vagnen rullar regelbundet i Tågabs persontåg och har under året 

lackerats om i Tågabs färger och design. 

 

Rälsbuss Y8 1076 och släpvagnen UBF7Z 2069: 

Under året har diverse underhållsåtgärder vidtagits, bl a har en ventil i bromssystemet på Y8:an 

bytts. LJM har också framfört ett önskemål till fordonens formella ägare om att få överta av dem. 

 

HNJ G 861: 

Vagnens mycket omfattande restaurering har fullföljts med ekonomiskt stöd av Södra Hestra 

Sparbank. Tanken är att dess inre ska användas som utställningsyta för affischer, biljetter, fraktsedlar, 

foton och annat järnvägshistoriskt i lämpligt format, och därför har innertaket försetts med 

spotlights. En trappstege med plattform i aluminium för lättare insteg i vagnen har inköpts.  

 

HNJ DFo26: 

Inga åtgärder vidtagna förutom justering av vagnens presenningsskydd. 

 

HNJ G 389: 

Restaureringsarbetet inlett. Vagnen, i bättre grundkondition än G 861, utgör den tredje f d HNJ-

vagnen i museets fordonssamling, byggd 1900 av Atlas i Stockholm. Projekttiden för renovering 

förlängd till 2023-12-31 efter beslut av Riksantikvarieämbetet, som beviljat ekonomiskt stöd till 

arbetet.  

 

Marknadsföring och trycksaker 

 

Bastexter om LJM har införts i Tågsommar och ArbetSams Museiguide för 2022. Information om LJM 

och Tågdagarna har funnits i Visit Hylte, kommunens trycksak om lokal besöksnäring, samt i 

besökskartan Nissastigsidyller. Information om LJM infördes också i Lingonställen i västra Smålands 

trycksak och på dess hemsida.  
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Jul- respektive nyårshälsningar från LJM och Tågdagarna (fyra separata annonser) bokades i 

Hallandsposten. 

Ett flertal texter och annonser om LJM:s verksamhet har publicerats i SOCKENBUDET. 

Hallandsposten har uppmärksammat LJM och föreningens verksamhet och evenemang vid ett flertal 

tillfällen såväl i den digitala utgåvan som den tryckta. 

Föreningens hemsida, facebook- och instagramkonto har kontinuerligt uppdaterats med aktuell 

föreningsinformation. 

Medlemsutskick via e-post, vanlig post och direktutdelning har gjorts inför jul- och nyår, inför 

erläggandet av årets medlemsavgifter samt i samband med medlemsresan till Eslöv. 

Tågdagarna specifikt, marknadsfördes i en rad såväl tryckta som digitala kanaler, inklusive 

föreningens affischer, flygblad och evenemangsprogram. En nyhet för året var en redaktionell text 

och en annons i Ätran/Fegen-områdets motsvarighet till SOCKENBUDET – Inlandsbladet. 

 

 
Denna och ännu fler dressiner av liknande typ hoppas LJM ska komma till nytta Landeryd-Broaryd i framtiden. 

 

 

Projektet dressincykling Landeryd-Broaryd 

 

En cykeldressin med plats för två personer har levererats från Komplettfabriken i Ludvika (bilden). 

Fordonet är tänkt som ”prototyp” att visa upp under LJM:s pågående kontakter med främst 

Trafikverket, Hylte och Gislaveds kommuner om att öppna bandelen Landeryd-Broaryd för 

dressincykling när det formella beslutet om dess nedläggning tagits (väntas ske våren 2023). Denna 

sex kilometer långa bansträcka på forna Västra Centralbanan (VCJ, till Ulricehamn och Falköping) kan 

på sikt utvecklas till en museijärnväg med tågtrafik. Detta under förutsättning att VCJ:s anslutning till 

bangård och ställverksanläggning i Landeryd bevaras.   
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Tack! 

Slutligen ett varmt tack till alla medlemmar och samarbetspartners – återigen ingen nämnd och ingen 

glömd – som under 2022 bidragit till att återigen flytta fram LJM:s positioner.  

 

Landeryd 2023-03-12 

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) 

STYRELSEN 

 

................................................................                                ………………………………………………………………. 

Per-Yngve Bengtsson, ordförande                                            Peter Folkeson, sekreterare 

 

…………………………………………………………….                                ……………………………………………………………… 

Joost Witte, kassör                                                                     Christer Johansson, ledamot 

 

…………………………………………………………….                               ………………………………………………………………. 

Peer Looijen, ledamot                                                               Jan-Olof Osbeck, suppleant 

 

……………………………………………………………                               ………………………………………………………………. 

För Landeryds Samhällsförening, suppleant                         För  Landeryds GoIF, suppleant 

Thomas Gustavsson                                                                   Fredrik Johansson 

 

 

 

Göran Johansson till minne: 

Kort efter TÅGDAGARNA, som han med sedvanligt lugn, hjälpsamhet och gott humör deltog i, avled 

lika plötsligt som oväntat Göran ”Stubbabo” Johansson. Göran var alltsedan LJM:s bildande en av 

föreningens mest trogna och aktiva medlemmar och saknaden efter honom är stor. Han beklädde 

genom åren också formella poster i museiföreningen. Vi tackar Göran för många förtjänstfulla 

föreningsinsatser genom åren, senast i renoveringen av godsvagnen HNJ G 861. LJM har till hans 

minne bidragit till Hjärt-Lungfonden.  

Tack, Göran, vila i frid!                                             * 

 

Minnesord över Gunhild Mårtensson fanns med redan i verksamhetsberättelsen för 2021. 


