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Pressmeddelande 2022-03-22

Sörmlands Veteranjärnväg förnyar, förändrar och förbättrar!

Redan 2012 skapade Sörmlands Veteranjärnväg en 10-årsplan för att arbeta mot ett
Järnvägsmuseum i Oxelösund år 2022. Under 2019 fattade föreningen det avgörande
beslutet om att utveckla verksamheten och slutföra den 10-åriga planen. Ett nytt
järnvägsmuseum skulle skapas och med det en uppdatering av både verksamhet, profil och
synlighet i samhället.

I juni 2022 öppnar Oxelösunds Järnvägsmuseum, som en ny del av Sörmlands
Veteranjärnvägs verksamhet i Oxelösund. Som ett första led i lanseringen av den utökade
verksamheten uppdateras föreningens grafiska profil och en ny hemsida lanseras.

I ett nära samarbete med Öjert & Klang Marknads- och kommunikationsbyrå i Nyköping har
vi under ett år arbetat med att skapa en ny modern profil för hela verksamheten och i mars
lanseras den nya hemsidan Sörmlands Veteranjärnväg och Oxelösunds Järnvägsmuseum!

Den nya grafiska logotypen, som går i föreningens färger orange och grönt, symboliserar en
stor del av de historiska fordonen. Ränderna som har tagits från lokfronten ser även ut som
järnvägsspår där verksamheten går rakt fram och även växlar in på ett helt nytt spår – Det
nya järnvägsmuseet.

- Den nya loggan och det moderna typsnittet är klockrent för vad Sörmlands
Veteranjärnväg har utvecklats till, säger Kai Tamminen, ordförande och trafikchef i
föreningen. Den nya profilen beskriver vårt enträgna arbete för att förverkliga vår
tioårsplan och äntligen kommer vi att kunna bedriva en verksamhet, som är öppen
och säker för både de aktiva och allmänheten.

Under ca 3 år har föreningen bedrivit ett projekt för att bygga upp ett nytt museum i
Oxelösund. Flera delar har genomförts som ett projekt i samarbete med Leader Kustlinjen
och den Europeiska jordbruksfonden, som bistått med ca 3,6 miljoner kronor. Utöver det har
föreningen med egna medel och stöd av bland annat Kulturalliansen, Riksantikvarieämbetet,
Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Sörmlands Sparbank och flera lokala företagare och
privatpersoner utvecklat bland annat en egen bangård, utställningar, fordonsrenoveringar,
förbättrad utemiljö och en fordonshall för inomhusförvaring av fordon.

- Den totala investeringen i Oxelösund landar omkring 6 miljoner kronor, säger
kassören Micke Däckfors, som administrerat och hanterat bidrag och redovisningar
under projektåren.

Sedan starten 2010 har föreningen huserat i Oxelösunds lokstall, där man hyrt 6 platser. Det
föreningen nu arbetat med och som kommer ingå i det nya järnvägsmuseet är en ny
utställningshall för föremål, bilder och berättelser, En järnvägspark, en utomhusmiljö med
fordonsutställning som beskriver järnvägshistorien, en ny bangård för växling av fordon och
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en stor fordonshall för underhåll och visning av fordon. Totalt blir museiområdet ca 350
meter långt.

- Förutom den stationära verksamheten kommer vi fortsätta att bedriva trafik med de
historiska fordonen. Vi håller på att uppdatera våra säkerhetsföreskrifter och delar är
redan klara, tex de som gäller infrastrukturförvaltning, eftersom vi blev
infrastrukturförvaltare i november 2021, säger Kai Tamminen

Den nya hemsidan lanserades under vecka 12 och öppning av det nya järnvägsmuseet
kommer att ske den 5 juni 2022.

Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ är en ideell förening i Oxelösund, som värnar om
järnvägshistorien i Södermanland. Föreningen bildades 2010 och har i dag ca 350
medlemmar. Järnvägsföretaget FSVJ bedriver sedan 2013 trafik med museala järnvägsfordon
på hela det svenska järnvägsnätet.

För ytterligare kontakt och information.

Kai Tamminen, Ordförande 070 581 87 28
Mikael Däckfors, Kassör projektansvarig 070 328 72 12


