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NÄR STORA IDÉER ska förverkligas behövs det stora 
människor som stöttar. Kanske är du och ditt företag just 
detta.

En gång i tiden på 1880-talet kom det första smalspåriga 
tåget pustande uppför skogsbackarna från Halmstad över 
gränsen in i Småland. Förbi Älmås, Bökö, Lidhult, Åsen, By-
holma, Piksborg och med slutstation i Bolmens samhälle. 
Där bytte resenärerna till ett annat liknande ångtåg, som 
färdades vidare genom hela Sunnerbo härad och läm-
nade Ljungby kommun efter stopp i Angelstad, Dragaryd, 
Ljungby, Tutaryd, Målaskog, Åäng för vidare färd ända ner 
till Karlshamn.

Ett omväxlande landskap med många historiskt sett 
betydelsefulla Småländska byar. Tåget blev pulsådern för 
samhällenas och näringslivets utveckling och gjorde lands-
bygden levande. Sista tåget avgick 1966.

Det är detta landskap, ”Lilla Småland”, vi nu bygger upp  
i en modell som blir ca 350 kvadratmeter stor. Ett spännande 
besöksmål och upplevelse för hela familjen. Ett besöksmål 
som ska locka 10 000 turister till Ljungby varje år.

Guldsponsor – gör något extra med dina kunder
Det största sponsorpaketet kostar 10 000 kr  
per år och följande ingår:

• 1 kundkväll för 12 personer, värde 6 000 kr
• Reklam på tågvagn, värde 2 500 kr
• 10 st inträdesbiljetter till valfri visning, värde 1.000 kr
•  Årsmedlemskap i Tågcentralen med fritt  inträde, 

värde 200 kr
• Plakett i lokalen, värde 1 000 kr
• Exponering på TågCentralens webb
• Två st sponsorblad med information varje år

Kontakta K-G Salomonsson.070-688 84 25,  
sponsor@tagcentralen.se

Helsingborgsvägen 9, Ljungby www.minivarlden.se • info@tagcentralen.se  fb.me/minivarlden

Var med och förverkliga en  
Småländsk miniatyrvärld



NÄR STORA IDÉER ska förverkligas behövs det stora 
människor som stöttar. Kanske är du och ditt företag just 
detta.

En gång i tiden på 1880-talet kom det första smalspåriga 
tåget pustande uppför skogsbackarna från Halmstad över 
gränsen in i Småland. Förbi Älmås, Bökö, Lidhult, Åsen, By-
holma, Piksborg och med slutstation i Bolmens samhälle. 
Där bytte resenärerna till ett annat liknande ångtåg, som 
färdades vidare genom hela Sunnerbo härad och läm-
nade Ljungby kommun efter stopp i Angelstad, Dragaryd, 
Ljungby, Tutaryd, Målaskog, Åäng för vidare färd ända ner 
till Karlshamn.

Ett omväxlande landskap med många historiskt sett 
betydelsefulla Småländska byar. Tåget blev pulsådern för 
samhällenas och näringslivets utveckling och gjorde lands-
bygden levande. Sista tåget avgick 1966.

Det är detta landskap, ”Lilla Småland”, vi nu bygger upp  
i en modell som blir ca 350 kvadratmeter stor. Ett spännande 
besöksmål och upplevelse för hela familjen. Ett besöksmål 
som ska locka 10 000 turister till Ljungby varje år.

Silversponsor – ger dig mycket för pengarna
Silverpaketet kostar 5 000 per år och följande ingår:

• Reklam på tågvagn, värde 2 500 kr
• 10 st inträdesbiljetter till valfri visning, värde 1.000 kr
•  Årsmedlemskap i Tågcentralen med fritt  inträde, 

värde 200 kr
• Plakett i lokalen, värde 1 000 kr
• Exponering på TågCentralens webb
• Två st sponsorblad med information varje år

Kontakta K-G Salomonsson.070-688 84 25,  
sponsor@tagcentralen.se

Var med och förverkliga en  
Småländsk miniatyrvärld
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NÄR STORA IDÉER ska förverkligas behövs det stora 
människor som stöttar. Kanske är du och ditt företag just 
detta.

En gång i tiden på 1880-talet kom det första smalspåriga 
tåget pustande uppför skogsbackarna från Halmstad över 
gränsen in i Småland. Förbi Älmås, Bökö, Lidhult, Åsen, By-
holma, Piksborg och med slutstation i Bolmens samhälle. 
Där bytte resenärerna till ett annat liknande ångtåg, som 
färdades vidare genom hela Sunnerbo härad och läm-
nade Ljungby kommun efter stopp i Angelstad, Dragaryd, 
Ljungby, Tutaryd, Målaskog, Åäng för vidare färd ända ner 
till Karlshamn.

Ett omväxlande landskap med många historiskt sett 
betydelsefulla Småländska byar. Tåget blev pulsådern för 
samhällenas och näringslivets utveckling och gjorde lands-
bygden levande. Sista tåget avgick 1966.

Det är detta landskap, ”Lilla Småland”, vi nu bygger upp  
i en modell som blir ca 350 kvadratmeter stor. Ett spännande 
besöksmål och upplevelse för hela familjen. Ett besöksmål 
som ska locka 10 000 turister till Ljungby varje år.

Bronssponsor – ett bra sätt att synas
Bronspaketet kostar 3 000 kr per år  
och följande ingår:

• Reklam på tågvagn, värde 2 500 kr
• Namnskylt i lokalen, värde 500 kr
• 2 st inträdesbiljetter till valfri visning, värde 200 kr
•  Årsmedlemskap i Tågcentralen med fritt  inträde, 

värde 200 kr
• Exponering på TågCentralens webb
• Två st sponsorblad med information varje år

Kontakta K-G Salomonsson.070-688 84 25,  
sponsor@tagcentralen.se

Var med och förverkliga en  
Småländsk miniatyrvärld
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NÄR STORA IDÉER ska förverkligas behövs det stora 
människor som stöttar. Kanske är du och ditt företag just 
detta.

En gång i tiden på 1880-talet kom det första smalspåriga 
tåget pustande uppför skogsbackarna från Halmstad över 
gränsen in i Småland. Förbi Älmås, Bökö, Lidhult, Åsen, By-
holma, Piksborg och med slutstation i Bolmens samhälle. 
Där bytte resenärerna till ett annat liknande ångtåg, som 
färdades vidare genom hela Sunnerbo härad och läm-
nade Ljungby kommun efter stopp i Angelstad, Dragaryd, 
Ljungby, Tutaryd, Målaskog, Åäng för vidare färd ända ner 
till Karlshamn.

Ett omväxlande landskap med många historiskt sett 
betydelsefulla Småländska byar. Tåget blev pulsådern för 
samhällenas och näringslivets utveckling och gjorde lands-
bygden levande. Sista tåget avgick 1966.

Det är detta landskap, ”Lilla Småland”, vi nu bygger upp  
i en modell som blir ca 350 kvadratmeter stor. Ett spännande 
besöksmål och upplevelse för hela familjen. Ett besöksmål 
som ska locka 10 000 turister till Ljungby varje år.

Sponsor – tack för ditt stöd
Grundpaketet kostar 1 000 kr per år  
och följande ingår:

• Namnskylt i lokalen, värde 500 kr
• 2 st inträdesbiljetter till valfri visning, värde 200 kr
•  Årsmedlemskap i Tågcentralen med fritt  inträde, 

värde 200 kr
• Exponering på TågCentralens webb
• Två st sponsorblad med information varje år

Kontakta K-G Salomonsson.070-688 84 25,  
sponsor@tagcentralen.se

Var med och förverkliga en  
Småländsk miniatyrvärld

SponsorSponsor

Helsingborgsvägen 9, Ljungby www.minivarlden.se • info@tagcentralen.se  fb.me/minivarlden


