
 Torsdagen den 4 september ägde inte bara en 
utan två utflykter rum med Bodaborgståget. Det 
var tänkt att det skulle bli en enda rundtur runt 
vår stad men det var ett så stort intresse att det fick 
bli dubbla avgångar denna dag. Detta är en del av 
projektet ”Tillsammans mot ensamhet”.
 En dam kom ut på en balkong, log glatt och 
vinkade till oss samtidigt som 2 personer från 
lokaltidningen intervjuade vår ordförande. Resan 
började med att en del glada passagerare steg på 
vid Nickkällan i det lätta regn som stundtals föll. 
Färden gick förbi Alfred Nobels torg på väg mot 
Solbringen där flera glada individer med spänning 
väntade på att få följa med tåget, innan färden gick 
vidare till Hertig Carls allé.

hade den kapacitet som behövdes för att försörja 
staden med vatten.
 ”Fram till kriget” försörjdes sedan hela vår stad 
med vatten från denna byggnad. Det var en för 
många unik upplevelse med gammal industrimiljö 
och vacker natur på samma gång. Vid vackert väder 
kan man sitta utomhus och beundra utsikten över 
sjön. Där bjöds vi alla på valfri fika inomhus (jag 
fick flera frågor om betalningen) och det var flera 
trevliga samtal vid borden.

Utflykt med Bodaborgståget

Nya passagerare vid ”Station Solbringen”.

Nu blir det gott med fika.

 Man tittade på den nybyggnation som skett vid 
Näset där en välkomstkommitté i form av en stor 
flock fåglar väntande i andra änden av området. 
Man åkte förbi statyn av ”Guldagneta” och vidare 
fram till gamla pumphuset, som byggdes 1915, då 
det första röda pumphuset, byggt 1905, inte längre 

 Tåget återvände för att hämta nya passagerare 
medan den första ”besättningen” fikade och när vi 
var klara och klev ut i solskenet blev jag blev om-
bedd att skriva ”Vi hade tur med vädret”. Många 
tog fram sina mobiler och rörde sig runt området 
och tog kort som ett minne av en fin dag innan 
tåget kom med nästa gäng och de första fick åka 
hem igen.
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