
För dig som vill köpa frukost, lunch och/eller 
middag under resan måste detta beställas i 
förväg. Restaurangvagn medföljer ej, måltider inta-
ges vi sittplatsen.

Matbeställning Gävle – Ängelholm 12 maj

        Beställningsnr.
Frukost 
- Fralla med ost & skinka, yoghurt, juice
te eller kaffe    50:-             F01

Lunch
- Rostbiff, potatissallad  65:-       L01
- Kassler, potatissallad  55:-       L02
I dessa ingår hemgjord potatissallad
och grönsallad

Mixtallrikar till lunch och/eller middag;
- Rostbiff, kalkon, skinka           80:-     M01
- Fläskfilé, kassler, kycklingklubba 80:-     M02 
I dessa ingår hemgjord potatissallad,
smör & bröd
 
Smörgåsar
- Fralla med ost & skinka      15:-      S01
- Baguette med skagenröra och ägg       45:-      S02
- Rågkaka med leverpastej & saltgurka 30:-      S03

Matbeställning  Ängelholm – Gävle 16 maj
        Beställningsnr.

- Tekaka med rostbiff   80 :-      R01
- Köttbullar med stekt ägg och
rödbetssallad    70 :-      R02

Fika
Drycker, tilltugg mm finns att köpa utan förbeställ-
ning.
- kaffe/te   10:-
- bulle/godbit   10:-
- te/kaffe/godbit  15:-

Resa Gävle – Ängelholm och åter

I samband med dieseldagarna i Ängelholm finns möj-
lighet att få resa med det så kallade transporttåget som 
kommer att gå Gävle – Stockholm – Ängelholm och 
åter.
Antalet sittplatser är begränsat, bokning och betalning 
i förskott är obligatorisk.

Tidtabell Gävle – Ängelholm 12 maj
Från Gävle (påstigning Hennan)  0740
Från Tierp     0847
Från Uppsala     0957
Från Stockholm    1113
Från Katrineholm    1330
Ankomst Ängelholm    2312

Tidtabell Ängelholm – Gävle 16 maj
Från Ängelholm    1308
Till Nässjö     1723
Till Katrineholm    2152
Till Stockholm    0002
Till Uppsala     0131
Till Tierp     0221
Till Gävle (Hennan)    0303

Enhetspris oavsett sträcka
För medlemmar i JvmV kostar resan 250 kr tur och 
retur. (enkelbiljett finns inte)
För icke medlem kostar resan 350 kr tur och retur. 
(enkelbiljett finns inte)

Så här bokar och beställer du!
Resa och matbeställning betalas i förväg till JvmV 
plusgirokonto 496 90 19-1 senast 3 maj.
Ange namn, eventuellt medlemsnummer (framgår av 
adressetiketten på senaste utskick) samt beställningsnum-
mer och antal när det gäller mat.

När du har betalat till Plusgirot är det bra om du 
skickar kopia av beställningsuppgifterna till e-post:  
info@jvmv.se

Observera att tåget inte är tillgängligt för boende un-
der uppehållet i Ängelholm. Eventuellt boende får var 
och en ordna efter eget gottfinnande.

Frågor, information mm.

Reseledning:
Lennart Lundgren. 
E-post: lennart.lundgren@jvmv.se 
Telefon: 070-3664440

Mer information om dieseldagarna finns på
www.jarnvagsmuseum.se


