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Välkommen till Böda Skogsjärnväg
Föreningen Böda Skogsjärnväg arbetar på ideell basis för att bevara och visa upp
materiel, byggnader och arkivalier från den gamla skogsbaneepoken i Böda Krono-
park.
Den ursprungliga Bödabanan anlades 1909 för transport av timmer från Böda Kro-
nopark till ett ångsågverk i Nabbelund. Spårsystemet, sammanlagt 28 km med 600
mm spårvidd, bestod av ett huvudspår från Nabbelund till Böda samt ett stort antal
stickspår. Totalt fanns ett 100-tal timmertruckar, ångloken "Mormor" och "Farmor",
ett större diesellok och ett femtiotal dressiner. Boende längs banan skötte sina trans-
porter med egna eller hyrda dressiner. 1959 avvecklades Bödabanan, rälsen revs upp
och det mesta av materielen lämnade Öland.

Föreningen Böda Skogsjärnväg bil-
dades den 21 juli 1974. Den bandel

som vi valde att återupp-
bygga var den nordlig-
aste delen av Grankulla-

spåret, en sträcka om ca 4,5 km mel-
lan Fagerrörs badplats och Trollsko-
gen.
Under årens lopp har vi lyckats åter-
uppbygga denna bandel och åter-
samla vad som finns kvar från den
gamla Bödabanan. Denna materiel
har sedan kompletterats med materiel
från andra 600-mm banor i Sverige.

Vi skulle inte ha kunnat vara det vi är utan alla frivilliga krafter som hjälper till, väl-
vilja från myndigheter, företag och privatpersoner samt givetvis våra vänföreningar
runtom i landet.
Har Du möjligheter att hjälpa till och vill göra något roligt på din fritid?
Är du intresserad av praktiskt teknikhistoria och trevliga nya vänner?
Vet du att aktiva medlemmar bor gratis i föreningens stugor när  de  hjälper  till  i
verksamheten? Se hemsidan: www.bosj.se

Kontakta oss snarast. Först till kvarn…

Böda Skogsjärnväg år 2017
Tidtabell 24 juni samt 4 juli-13 augusti

24 juni, midsommardagen, lördag.
4 juli-13 augusti, tisdagar, torsdagar och söndagar.
Aktuella dagar med ånglokstrafik, se hemsida www.bosj.se
Trafik under Ölands Skördefest, se hemsida www.bosj.se

AVGÅNGSTIDER UNDER SOMMAREN
Avgångar från Fagerrör
Kl. 11.00, 13.00 och 15.00
Avgångar från Trollskogen
 Kl. 11.45, 13.45 och 15.45*
*Obs detta tåg återvänder inte till Trollskogen.

Biljettpriser
Vuxen: 100: -
Barn (5-15 år): 50: -
Barn (0-4 år): 0: -

Entréavgiften till vårt rullande museum berättigar till resa tur och retur samma dag.
Intäkterna går oavkortat till drift samt underhåll av lok, vagnar, bana och byggnader.
Medlemskap inklusive fria tågresor med BÖSJ
Barn upp till 15 år:  .................... 100: -/år
Vuxen: ....................................... 200: -/år
Familj:  ...................................... 400: -/år
Adress och telefonnummer
Föreningen Böda Skogsjärnväg,
Fagerrörvägen 60, 387 75 Byxelkrok
Telefon: 0485-241 40 (telefonsvarare när stationen är obemannad).
E-post: bosj@bosj.se
Hemsida: www.bosj.se
Trafikinformation
Hemsidan: www.bosj.se, Stationen 0485-241 40 eller Bo Svensson 070-575 89 43.
Beställningstrafik utanför ordinarie tidtabell samt vår & höst
Bo Svensson, tfn: 070-575 89 43, e-post: extratag@bosj.se
Att komma ihåg och att tänka på:
Visserligen kör vi sakta men vi har också stoppsträckor.
Invänta tåget på perrongen. Gå inte i spårområdet.
Håll uppsikt över medföljande barn.  Barn får ej resa ensamma.
Var försiktig om Du har ljusa sommarkläder.
Kom i tid. Antalet platser är begränsat.
Ångloket Karolina genomgår stor översyn alla bidrag är välkomna, bankgiro
5494-7650 eller plusgiro 73 76 34 – 6.

Fagerrörs
station.


