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Välkommen till besöksmålet



Föreningen heter däremot

Ljungby Järnvägsförening 
TågCentralen



”Vi ska bygga en helt ny 
turistattraktion i Ljungby”



TågCentralen

• Bildades 2002 på begäran av Ljungby kommun.

• Syfte var att återuppbygga Dr Schultzes
modelljärnväg, som blivit helt fördärvad.

• Modelljärnvägen invigdes 2012 – efter 10 å 
och 15 000 tim arbete.

• Då hade vi 15 medlemmar – idag 120, varav ca 50 
är mer eller mindre aktiva.



TågCentralen – en amöba. Ingen 
idrottsförening.
• Styrelse

• Planeringsgrupp

• Smålandsgrupp

• Schultzegrupp

• Landskapsgrupp

• Dekorgrupp.

• Bakgrupp

• Gruppgrupp



Så vad håller vi på med 
egentligen?



Marknadsföring/PR

Kommunikation

Visningskoncept

Upplevelser/event

Turismnätverk

Allianser

Bidrag/stöd

Sponsorer

Visningar

Besökare

Bemanning

Bemötande/värdskap

Säkerhet

Lokaler

Modellbygge

Rullande materiel

Kulturhistoria

Bibliotek

Vision - Varumärke

Föreningsliv - medlemsutveckling



2017
Nytt varumärke – besöksmål 



Välkommen till besöksmålet



Minivärlden Ljungby

• 5000 besökare 2021

• 6200 besökare 2022

• Öppet 36 dagar på sommaren

• Öppet 10 tillfällen med tema – Vårtåget, 
Påskatåget, Hösttåget, Spöktåget och Tomtetåget.

• Gruppvisningar – 30 st 2019.



Minivärlden Ljungby

• Miniatyrvärldar

• Utställningar
Tennsoldater, Lego Fantasy, bensinstationer, Modellmästarna, 
dockskåp, Fuluby, Lidhult

• Skaparhörnan + Minirummet (barnaktiviteter)

• Lilla Småland.

• Schultzes tågbana

• The Coast Line (Troels Kirk)

• Biografen Saga

• Millans Café

• Bibliotek och bildarkiv

• Temaupplevelser



Lilla Småland



Lilla Småland







Landet Somewhere



Bolmenexpressen



Claus Schröder – resa i filmens värld



Troels Kirk



The Coast Line





Vision 2030
Minivärlden är unikt och den självklara

platsen i Sverige när man vill uppleva och

upptäcka miniatyrernas och fantasiernas

spännande världar. 



Vision 2030
Vi är Ljungby tätorts främsta besöksmål 

och en plats man 

gärna visar upp och är stolt över 

i hela kommunen.



Varumärket 
Minivärlden Ljungby

Varumärket är känt i hela Sverige och förknippas med

- fina miniatyrvärldar

- intressanta utställningar

- roliga aktiviteter och event samt

- ett varmt personligt bemötande

- en upplevelse för hela familjen

Minivärlden är en upplevelse och kreativ inspiration för hela familjen,

för barnen, för tekniknörden, för den historiskt intresserade och för

turisten.



Mål 2030
Fler än 15 000 tillresta besökare varje år.

Öppet 25 helger samt dagligen 15 juni – 15 augusti varje år.

Besöks- och serviceytan inomhus är ca 1 300 kvm och utgör hela bottenplanet på 
plastfabriken.

Lilla Småland är helt uppbyggt med sina 21 stationer/områden.

Tivoliattraktionen Bolmenexpressen är en etablerad upplevelse.

Utomhus finns aktiviteter och/eller utställningar.

Varje år genomförs ett publikdragande tema/event.

Vi har skrivit ”Boken om järnvägarna i Ljungby kommun”.


