
Välkommna till

Försommarutflykten
med Lennakatten 2022 

Följ Lennakatten på sociala medier
Bilder från Trafiken * Historiska återblickar * Uppdateringar från föreningen

Facebook och Instagram: @Lennakatten
Dela dina bilder med oss på #Lennakatten



Vad är Lennakatten?
Lennakatten är museijärnväg mellan Uppsala och Faringe som trafikeras av gamla tåg 
dragna av ånglok. Bakom Lennakatten står Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järn-
vägar. Här arbetar alla ideellt helt utan ekonomisk ersättning, så biljettintäkter och det som 
kommer in från försäljningen av kaffe, glass och souvenirer går oavkortat till verksamhet-
en. Museiföreningen har nästan 1900 medlemmar varav drygt 230 är direkt engagerade i 
det löpande arbete med underhåll av lok, vagnar, bana, signaler, stations- och hållplats- 
miljöer och såklart själva tågtrafiken.

Minns en tågresa från barndomens dagar och visa den  
uppväxande generationen hur man åkte tåg förr i tiden!

Så här kan ni åka!
Uppsala – Länna/Faringe – Uppsala 
09:20 -14:15: tisdag 31/5
Biljettpris tur & retur: Länna 60:-  
Faringe 150:-

Uppsala – Marielund – Uppsala 
10:35 – 13:00: onsdag 25/5 och  
torsdag 2/6
Biljettpris tur & retur: Marielund 60:-

Faringe – Uppsala – Faringe 
08:45 – 14:40: onsdag 25/5 och  
torsdag 2/6
Biljettpris tur & retur: Faringe/ Almunge/
Länna – Uppsala 60:-

Uppehåll för på- och avstigande vid  
mellanliggande stationer och hållplatser.

Biljettpriset vid förbokning är detsamma oavsett ålder. 
Alla priser inkl moms 6%.

Vi erbjuder dig att till specialpris boka Försommarutflykten som  
Lennakatten kör under några vardagar på försommaren.



Vi är ……………. resenärer, varav ……………. ej är fyllda 12 år.  ca. antal barnvagnar ...........

Vår grupp heter ………………………………………………………………….…….………….…

Vår kontaktperson är ………………………………………………………………….………….…

Telefonnummer 0.... - ............................. (dagtid)        0.... - ............................. (kvällstid)

Vi vill resa: I första hand: .....................    (datum)

Vi vill åka: Från .................................... Till ........................................

 Avresa klockan ................. Återresa klockan ................

Bekräftelse på beställningen skickas till: Faktura skickas till: 

Namn ………………………………................ Namn ………………………………. 

Adress ……………………………................... Adress …………………………….......................

Postnummer & ort …………………............... Postnummer & ort …………………...................

E-post ...........................................................

Datum ………………....................................

Beställarens namnteckning ………............................................................………………………  

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   Klipp här och skicka in   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

OBS! Om resan skall betalas via rekvisition, måste ni lämna den ifyllda rekvisitionen, när ni hämtar ut era biljetter.

Tips på tänkbara resmål
Marielund Resor till Marielund går endast  
25 maj och 2 juni. I stationens stora trädgård  
kan man leka och äta medhavd matsäck. Glöm 
inte att titta på när ångloket tankar vatten. I  
Marielunds järnvägscafé kan man köpa glass  
och ta en fika.

Länna Folkparken Kopphagen, med dansbanan 
med tak, erbjuder stora möjligheter för picknick 
och lekar. Det finns välskötta torrdass i parken. I  
Kopphagen finns en boulebana.

Almunge Augusts Värdshus inom 3 minuter från stationen.

Faringe har en stationsträdgård där man kan äta 
sin picknick och för de järnvägsintresserade finns  
föreningens lokstall, verkstad  och vagnhallar på 
stationen. Thun’s varuhus ligger alldeles intill  
stationen med Café Go’biten där man kan köpa 
mat och fika.

Har du frågor eller vill veta mer?   
Kontakta Ruth McKie, telefon 018-25 75 71  
eller e-post bokning@srjmf.se.  
Välkomna med anmälan till Försommarutflykten 2022!



Försommarutflykten
Lennakatten
Stationsgatan 11
753 40 Uppsala

Porto

Tidtabell Försommarutflykten 2022

Upplysningar: Ruth McKie, telefon 018-25 75 71 eller e-post bokning@srjmf.se
Allmän information: www.lennakatten.se

Onsdag 25 maj och torsdag 2 juni körs Lennakattens tåg enligt följande tidtabell:
                    
Avg. Faringe 08:45 Avg. Uppsala 10:35 Avg. Uppsala 13:20              
Avg. Almunge 09:05  Ank. Marielund  11:08 Ank. Marielund 13:49              
Avg. Länna 09:17    Ank. Länna 14:10
Avg. Marielund 09:42 Avg. Marielund 12:30 Ank. Almunge 14:25              
Ank. Uppsala 10:10 Ank. Uppsala 13:00 Ank. Faringe 14:40       

Avg. Uppsala 09:20  Avg. Faringe  12:40 
Ank. Länna 10:19  Avg. Almunge  12:56 
Ank. Almunge 10:35  Avg. Länna  13:16 
Ank. Faringe 10:50  Ank. Uppsala  14:15

Lennakattens
tåg avgår från

Uppsala C
spår 10

Tisdag 31 maj körs Lennakattens tåg enligt följande tidtabell:

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   Klipp här och skicka in   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Bilder: Roland Bol, Lars Granström & Ruth McKie Karta: Kai Hven.


