
HYR ETT 
TÅG AV OSS!



Vi har skaffat en veteran-
motorvagn som kan gå på 
nästan alla spår (Hapar-
andabanan och Botniaba-
nan undantagna på grund 
av det nya säkerhetssyste-
met på dessa banor) och i 
130 km/tim).

Så den  lämnar gumm-
ihjulsförsedda bussar 
långt efter.

Motorvagnen har 68 
sittplatser och passar för 
mindre gruppresor, alltså 
för mindre företag, för-

eningar, researrangörer 
och andra mindre rese-
grupper.

Motorvagnen är av ty-
pen Y1, byggd i Italien 
på 1980-talet för Statens 
Järnvägar.

Den har  omvittnat god 
komfort, också på spår 
som inte har hög stan-
dard.

Vi lämnar gärna pris 
på en resa med vår Y1 till 
valfritt resmål, nära eller 
lågt borta!

Tag plats i vår nya, snabba 
och bekväma motorvagn ...

... eller kanske i vårt fina 1960-talståg
Skulle ni vara fler än 68 som vill 
resa, så har vi också större tåg 
med 1 klass/2 klass och plats för 
205 passagerare.

Det är ett tåg med Da-lok från 
tidigt 1950-tal och vagnar av den 
prisade 1960-talsgenerationen, 
med fåtöljer som överträffar det 
mesta. Vi kan också koppla till en 
restaurangvagn.

Vi lämnar gärna pris också för 
vårt stora tåg. Det kan gå på de 
flesta elektrifierade sträckor.

Med detta tåg kan vi också 
köra på Haparandabanan och 
Botniabanan, men då kostar det 
lite mera då vi måste hyra in ett 
modernt lok utrustat med dessa 
sträckors signalsystem.



INTRESSERAD 
AV TÅG?

Vi vill bli fler medlemmar i Malmbanans vänner
Vi driver Norrbottens Järnvägsmuseum, 
kör veterantågstrafik på eget spår och på 
Trafikverkets. Du får tidskriften Karven 
fyra gånger om året, åker våra vete-
rantåg Karlsvik-Gammelstad för halva 
priset och har gratis inträde till museet.

Så här bli du medlem: Årsavgiften är 

300 kr/år, 30 kr/år för familjemedlem. 
Betalas in på plusgirokonto 42 87 26-4 
eller bankgiro 5217-8019.

När du betalt medlemsavgiften skick-
ar du via mail eller brev uppgifter om din 
adress och gärna också telefonnummer.

PRISEXEMPEL
 Motorvagnen Y1 1960-talståget
Ressträcka (tur och retur) (68 passagerare) (205 passagerare)
Luleå-Murjek .......................................... 12 000 kr 34 000 kr
Luleå-Gällivare ...................................... 19 000 kr 57 000 kr
Luleå-Kiruna ........................................... 28 000 kr 85 000 kr
Luleå-Björkliden  ................................... 38 000 kr  113 000 kr
Luleå-Piteå ............................................. 12 500 kr 37 500 kr
Luleå-Skellefteå .................................... 24 000 kr 73 000 kr
Luleå-Umeå............................................ 32 000 kr 97 500 kr
Luleå-Jokkmokk ..................................... 28 000 kr -

*
Priserna är cirkapriser för fram- och återresa, exklusive moms (6%). 
Detta är bara cirkapriser.

1960-talståget kan ta med en restaurangvagn för egen servering eller 
av den restauratör som vi anlitar.

Begär en offert på just den ressträcka ni vill ha. Skriv till norrbottens.
jarnvagsmuseum@telia.com eller ring vårt kansli på tel 0920-25 0016.


