
En skylt som vi mycket väl hade kunnat använda på ”Juniortåg”. Vi hade oerhört många 
besökare denna dag. 

Tore Koren monterar ”Åttan”. 
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Söndagen den 7 
november bjöd 
Spårvägssällskapet 
Ringlinien tradi-
tionsenligt in till 
”Öppen Vagn-
hall”.  
Dagen bjöd på 
strålande väder 
och det var många 
Göteborgare som 
tog tillfället i akt 
att beskåda de 
älskade, gamla 
vagnarna och bus-
sarna i vagnhallen 
på Stampen. 
 

Den här dagen 
fanns det extra 
stor anledning att 
besöka hallen 
eftersom det var 
smygpremiär på 
Ringliniens ny-
skapade Göte-
borgska Spår-
vägsmuseum. 
Spår & Tåg i Väst 
deltog med sitt 
”Juniortåg”.  
Som vanligt fanns 
vår demoanlägg-
ning med, där vi 
erbjuder den upp-
skattade möjlig-
heten att se 
modelljärnvägen 
från förarhytten”. 
Detta genom att 
en liten kamera 



Två bilder från den anläggning där signalreglering visas. 

monterats i en vagn. Bilden 
överförs sedan trådlöst till en 
TV, där åskådarna kan följa 
resan på modelljärnvägen. 
Den av ungdomar så upp-
skattade ”åttan”, fanns på plats. 
På denna digitala anläggning 
kan upp till 4 lok rulla 
samtidigt. Egentligen går det ut 
på att undvika att krocka, men 
det lyckats aldrig….. Loken har 
utrustats med kollisionsskydd 
för att klara smällarna. 

En anläggning där ungdom-
arna får testa signalreglering 
fanns också på plats.  
Dessutom var Tore Korens 
rangeranläggningar som van-
ligt igång. Här gäller det att 
rangera ett antal vagnar enligt 
ett förbestämt mönster. En 
uppgift som inte är helt lätt att 
lösa. Den här anläggningen loc-
kar för övrigt påfallande många 
vuxna. 

 
 

 
Roco:s kranar är alltid 
populära och gladde de 
ungdomar som vågade sig på 
att testa lastning och lossning. 
För de kreativa fanns också 
möjlighet till färgläggning av 
teckningar föreställande lite 
olika loktyper. 



Lottförsäljningen sköttes som vanligt av Titti 
Ganesjö och Göran Hansson. 

De allra yngsta barnen kröp 
omkring och lekte glatt med 
Brio-tåg i ett särskilt avdelat 
hörn av lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den viktigaste delen i 
finansieringen av Spår & Tåg i 
Väst är det lotteri som vi an-
ordnar i samband med våra 
arrangemang. Lotteriet gav oss 
även denna dag en god 
förstärkning i kassakistan. 
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