
Vadstena Järnväg
Ekonomisk Förening

vill utveckla järnvägen Vadstena-Fågelsta 
och järnvägsområdet i Vadstena...

...till ett besöksmål som ökar Vadstenas attraktionskraft 
och utbud av aktiviteter

...med privata pengar, helt utan fi nansiering med 
kommunala skattemedel

...för att bidra till det gemensamma europiska kulturhistoriska 
intresset att bevara och utveckla de musei- och turistjärnvägar 

som fortfarande fi nns kvar

...med visshet om att järnvägen redan sommaren 2009 
kommer att ha betydelse för turistnäringen tillsammans med 

ångbåtsturer på Vättern

Är du också 
för en utveckling?

Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar portot

Vadstena Järnväg 
ekonomisk förening 

SVARSPOST
20546986 
592 20  VADSTENA

Ja, jag är intresserad av att bli medlem eller 
sponsor i Vadstena Järnväg Ek. För. Skicka mer 
information till:

Namn:

Adress:

Så här kan du bidra till utveckling!
Vadstena Järnväg Ekonomisk Förening arbetar för att på ett 
professionellt sätt restaurera järnvägsområdet i Vadstena och 
bansträckningen Vadstena-Fågelsta. Målet är att utveckla järnvägen till 
en viktig del av Vadstenas besöksnäring och att behålla möjligheten till 
framtida kommersiell trafi k.

Hittills, i mars 2009, är 2,45 miljoner kronor garanterade för detta 
arbete. Du kan själv bidra till att målsättningen, att under 2009 dubbla 
denna summa, uppnås genom att:

• bli medlem

• bli sponsor

Som privatperson blir du medlem genom att teckna dig för minst en 
insats à 100 kronor och dessutom betala en årsavgift om 50 kronor.

Föreningar tecknar sig med minst 3 insatser á 100 kr och företag med 
minst 10 insatser. Årsavgiften för föreningar är 150 kr och 500 kr för 
företag.

Anmäl ditt intresse på kupongen nedan eller gå in på 
www.vadstenajarnvag.se för information om hur du blir medlem eller 
sponsor. Där fi nns också mer bakgrundshistoria samt kontaktuppgifter.

Vadstena Järnväg, Åkervägen 6, 592 32 Vadstena 
Organisationsnummer: 769619-7008 · Bankgiro: 363-2007 · 

E-post: Info@vadstenajarnvag.se · Tel: Ordf. Sten Mattsson 070-566 24 87

Vision:

En vistelse i Vadstena är en upplevelse för besökaren. Låt oss också 
göra resan hit, liksom resan härifrån, till en upplevelse.

I vår vision fi nns det ett Vadstenakort, en ”biljett” som ger resenären 
en paketerad totalupplevelse. Du köper det på nätet, på din lokala 
turistbyrå eller ombord på tåget från din hemstad.

Du har valt ett paket där du anländer med ångtåg, bor bekvämt på 
ett av hotellen som ingår i paketet, gör din stadsvandring, spelar 
äventyrsgolf, tandemfl yger med fallskärm, går på upplevelsevandring 
i slottet, tar med familjen på dressinutfl ykt... Vägen till eller från ett 
upplevelsefyllt Vadstenabesök går över Vättern med ångbåten ”S/S 
Motala Express”.

Hans Bengtssson, 
turistentreprenör, 
Slottsgården

Thomas Forslund, 
Företagare,
Vadstena

Vadstena – ett modernt 
historiskt resecentrum

Röster om järnvägen:
– Järnvägen är viktig både för vår verksamhet 
och för miljön runt slottet. Dessutom erbjuder 
Vadstena ganska få aktiviteter. Försvinner järnvägen 
försämras utbudet ytterligare. Turisterna vill 
uppleva sådant som är intressant och spännande 
och är beredda att lägga pengar på det.

– Ett bevarande av museijärnvägen är värdefullt för 
Vadstena kommun med omland, framförallt ur ett 
turistperspektiv. Anläggningen är en unik rest av 
forna tiders infrastruktur, trafi kerad av historiska 
transportmedel. Som företagare stödjer jag den 
nybildade ekonomiska föreningen.

Motala Express”.

Vadstenakortet
Tåg – Båt – Äventyr

Fria inträden / Free admissions

Parkering ingår / City parking   

Rabatter på boende / Accommodation discounts   

Rabatter på shopping / Shopping vouchers & discounts

Här köper du Vadstenakortet/ Buy the Vadstena Card here:

Vadstena Turistbyrå · 0143-315 72 · www.vadstena.se

Visit Vadstena · 0143-xxx xx · www.visitvadstena.se

Vadstena Järnväg · 0143-311 45 · www.vadstenajarnvag.se 

Öhrnströms Tobak · 0143-xxx xx

 

från

175:-
/pers

Chartra 
veterantåget!

Hyr Folkets Park och få 

möjlighet att chartra 

veterantåget så ni enkelt 

kommer tillbaka till stan´.

Enkel eller ToR. 

Ring för prisuppgift på 

tel. 0143-311 45.

Företags-
evenemang!

Vi skräddarsyr din kon-

ferens eller kick-off  och 

hjälper dig med aktivite-

ter,  mat & boende. 

Ring för prisuppgift på 

tel. 0143-311 45.

www.vadstenajarnvag.se
Fria inträden / Free admissions

Parkering ingår / City parking   

Rabatter på boende / Accommodation discounts   

Rabatter på shopping / Shopping vouchers & discounts

från

175:-175:-175:-
/pers/pers/pers

Välkommen 
till Vadstena

Vadstenakortet är det per-fekta kortet för dig som vill få ut så mycket som möjligt av ditt besök i Vadstena och dess omnejd. I priset ingår paket 1* och du får fri entré  och rabatter till mängder av utflyktsmål, museer, sightseeingturer.  Parkeringen är fri. Vadstenakortet ger dig dessutom fina rabatter på utvalda hotell, butiker och restauranger.  Välkommen till Vadstena!
Var köper jag 
Vadstenakortet?
På Vadstena Turistbyrå, Visit Vadstena och Öhrnströms Tobak. Du kan också beställa Vadstenakortet i förväg på www.vadstenajarnvag.se. 

Paket 1*
Vadstena-Fågelsta ToR. (hpl Cirkusplat-sen/PM, Folkparken, Huvudstad, Aska). Enligt tidtabell. Pris: 175:-

Paket 2
Avresa med veterantåg  från Vadstena – Huvudstad. Byte till veteranbuss från Huvudstad till  Fågelsta – Motala. Byte i Motala till ångbåten Motala Ex-press som tar dig tillbaka till Vadstena. Turen kan göras i båda riktningarna. Det finns möjlighet att stanna både i Huvudstad och Motala för vidare utflykter för att sen återvända till Vad-stena. Se vidare i programmet.  

Pris 275:-

Allt detta ingår!Paket 3
I samtliga paket ingår nedanstående utom i paket 5 (endast resa). 
Aktiviteter
Fri entré till: 
Leksaksmuseet 0143-292 75 Vadstena Stadsmuseum MC & Traktormuseet 0143-104 9615% rabatt på entré till: Hospitalsmuseet 0143-315 72 Mårten Skinnares Hus 0143-315 72 Klostermuseet 0143-100 31 Vadstena Akademien 077-170 70 70 Upplevelsevandringar 0143-315 72 Äventyrsgolf  0143-144 30 För övriga aktiviteter i området titta in på www.tidernaslandskap.se

Boende
10% rabatt på boende: Slottsgården 0143-292 75 Vadstena Klosterhotel 0143-313 34 Vadstena Camping 0143-127 30 STF Vadstena Vandrarhem 0143-765 62 Sjögården 0143-765 67 27.ans Nattlogi 0143-765 64 Starby Kungsgård 0143-111 11 För övrigt boende i området titta in på www.tidernaslandskap.se 

Vadstenakortet
Giltighet:

Sign:

Paket 3
Avresa Motala till Linköping/Mjölby ToR i chartrat tåg enligt tidtabell. Tåget stannar i Fågelsta där det möjlighet att ta veteranbuss till Motala eller veteran-tåg till Vadtena.  

  
Pris: 375:- 

Paket 4
I samarbete med SJ har vi rabatt på regionaltåg från hela Sverige, Danmark och Norge till Linköping. Ring för pris-uppgift på tel. +46 143 311 45. 

Byte i Linköping till chartrat tåg till Fågelsta – Motala. I Fågelsta finns det möjlighet att ta veteranbuss till Motala eller veterantåg till Vadtena.  Ring för prisuppgift
Paket 5
Ångbåt Motala Express  Motala-Vadstena ToR. Onsdagar i samband med Nostalgiafton i Vadstena. Avresa Motala 17.00. Ankomst 17.30 Avgång Vadstena 21.30. Ankomst 22.00.   Båten går endast om det är Nostalgi-afton. För info ring: 0143-292 75 eller 0141-23 33 70.  Pris: 150:- 

Paket 6 

Cykeldressin Vadstena-Fågelsta ToR  
Pris: 75:-Vi ordnar naturligtvis även skräd-darsydda paket till konferensen, kick-offen eller t ex släktträffen tillsammans med våra många samarbetspartner.   

Tel: 0143 311 45 

Mat & Café
20% rabatt på hela sortimentet: Rådhuskällaren 0143-121 70 Stubbegården 0143-230 05 Restaurang Wasa 0143-312 20 Slottsgården 0143-292 75 Restaurang Valven 0143-123 50 Pizzeria Venezia 0143-133 45 För övriga matställen i området titta in på www.tidernaslandskap.se

Shopping
10% på begränsat sortiment: Kopp och Kanna 0143-292 91 Manfreds Herr 0143-103 24 Stig In 206 0143-122 68 21:ans tyger 0143-141 04 För övrig shopping i området titta in på www.tidernaslandskap.se

 
 

I vår vision ingår ett Vadstena-
kort som ger våra besökare en 
paketerad totalupplevelse.



Sveriges äldsta smalspår Claes Insulander, ångbåts-VD

”Man river inte upp ett 
smalspår!”
– Man river inte upp en 
smalspårsjärnväg i Europa 
2009, konstaterar Claes 
Insulander, Stockholm, en 
av styrelsemedlemmarna 
i Vadstena Järnväg 
Ekonomisk Förening.

Claes är VD för Gripsholms-
Mariefreds Ångfartygs AB och 
sedan 25 år tillbaka befälhavare på 
ångaren ”S/S Mariefred”. 

Företaget bakom ”S/S Mariefred”, 
med industrimannen KG 
Knutsson som fi nansiär, äger 
ytterligare ett antal ångfartyg, bland andra ”S/S Motala Express” i 
Vättern.

– På ”S/S Mariefred” kan vi i praktiken visa människor hur tekniken 
såg ut vid sekelskiftet och hur trevligt det var att resa förr. För de 
som reser med ångbåt från Stockholm till Mariefred är det naturligt 
att fortsätta färden på Östra Södermanlands Järnväg, Sveriges första 
museijärnväg som fi rar 50-årsjubileum i år.

– I Vättern kan vi göra på samma sätt. Kombinera turer med ”S/S 
Motala Express” med ångtåg i Vadstena. Det blir verklighet redan i 
sommar!

Vi behöver inte dra historien igen. Bara påminna om att järnvägen 
Vadstena-Fågelsta byggdes av Vadstena stad och invigdes 1874. 
Därmed är den Sveriges äldsta bevarade smalspårsjärnväg. Den var 
också i kommersiellt bruk med godstrafi k ända fram till 1978. 

Dessutom är det intressant att påminna om 1990-talet när 
turisttrafi ken var som mest intensiv. 10 000 betalande resenärer per år 
noterades 

Sedan 2003 har banan med ideella insatser långsamt rustats. Etapp 
har lagts till etapp. Nya trafi ktillstånd har beviljats för de första 1,5 
kilometrarna mot Fågelsta.

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg har med andra ord lagt 
ner oerhört mycket arbete. Trots det sade Vadstena kommun i början 
av 2008 upp föreningens avtal med budskapet – lägg ner verksamheten 
och fl ytta från området.

Nya tider, nya människor, 
nya idéer, nya pengar...
Om Vadstena Järnväg ska fi nnas kvar, om järnvägen inom en snar 
framtid ska få en större betydelse för turismen i Vadstena och om 
ägaren av spår och stationsområde, Vadstena kommun, ska gå med på 
att teckna ett nytt avtal krävs något nytt. Det nya är redan här:

Ett stort antal människor som tidigare inte engagerat sig i järnvägens 
framtid har startat en ekonomisk förening – Vadstena Järnväg.

Föreningen har från starten i november 2008 
fram till mars 2009:

• fört diskussioner med Vadstena kommun om järnvägens möjligheter

• gjort en arbetsplan som visar att hela järnvägen Vadstena-Fågelsta kan 

vara klar för trafi k 2011

• utan kostnad fått tillgång till slipers från banverket som täcker hela 

upprustningsbehovet

• skaffat en sliperbytarmaskin som gör att ett arbetslag jobbar 10 gånger 

så fort

• fått löfte om sponsring av entreprenadmaskiner och material för 

banarbetet

• hittills försäkrat oss om 2,45 miljoner kronor för upprustningarbetet

• fått positiva signaler om att använda järnvägen i utbildningssyfte

Järnväg, äldreboende, parkering?
Vadstena kommun föreslår att järnvägen rivs upp, marken säljs och 
att VFAB får i uppdrag att bygga äldrebostäder på järnvägsområdet. 
Om en markundersökning visar att marken inte går att använda för 
bostäder, föreslår kommunen istället att en parkeringsplats anläggs.

En markundersökning är kostsam och kommer att ta tid. Under 
tiden väntar många äldre på den nödvändiga utbyggnaden av 
äldreboendet i kommunen. Varför vänta i tre, fyra, kanske fem år på 
markundersökning och detaljplan m m när det fi nns alternativ:
Utbyggnad av Wasagården i kommunal regi, uppdra åt HSB 
att bygga ut Vätterngården till en i förväg känd hyreskostnad. 
Asylenparken, gamla lasarettet och kvarteret med Konsumhuset är 
andra ännu inte prövade men realistiska alternativ.

Internationellt stöd från FEDECRAIL
FEDECRAIL – the Federation of European Museum and Tourist 
Railways – har sedan 1994 fungerat som övergripande och central 
intresseorganisation för alla musei- och turistjärnvägar i Europa. 
Vid två tillfällen har organisationens president David Morgan 
besökt Vadstena med anledning av att Vadstena Järnväg Ekonomisk 
Förening har påbörjat sitt arbete med att utveckla järnvägen och få 
till stånd ett avtal med Vadstena kommun.

– Betydligt mer intressant än vad jag hade kunnat föreställa mig, 
säger David Morgan som personligen bidrar med 10.000 pund (ca 
127.000 kr) till upprustningen av Vadstena Järnväg. Han fortsätter:

– Under tiden som kommunen utreder järnvägsområdets framtid 
tycker jag att föreningen Vadstena Järnväg ska ges chansen att bevisa 
vad de kan åstadkomma med de medel de har till förfogande, och 
att kommunen under två år inte fattar några beslut som förstör 
möjligheterna att ha trafi k på järnvägsspåret.

Järnvägens upprustning ger 
nya möjligheter till utbildning
Utbyggnad av spårbunden trafi k är en av de största framtida 
satsningarna i Sverige. Behovet av utbildad arbetskraft ökar stadigt. 
Järnvägsskolan i Ängelholm söker med ljus och lykta efter praktikfall 
där framtidens järnvägstekniker inom kontaktledningsteknik, 
signalteknik och banteknik får prova sina nyvunna teoretiska 
kunskaper i praktiken.

En upprustning av järnvägen Vadstena-Fågelsta kan bli ett 
sådant praktikfall. Den öppnar dessutom möjligheter för andra 
utbildningsvägar som är i behov av att ge de studerande träning, som 
maskinförare och markarbetare från t ex Vretaskolan.


