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Information
Län: Skåne
Kommun: Ängelholm
Kategorier: Museer
Position: 56.243,12.8542

Kontaktuppgifter
Tel: 0431-46 89 20
E-post: jarnvagensmuseum@engelholm.se
Hemsida: http://www.engelholm.se/jarnvagsmuseum
Facebook: https://www.facebook.com/jarnvagensmuseum/

Beskrivning
Lokstationen där ångloken förr fyllde på sina kol- och vattenförråd
är idag ett upplevelsemuseum för alla åldrar. 
Besök oss och upptäck järnvägens historia!

Lär känna rallare, banvakter och alla andra som byggde och
utvecklade järnvägen. Följ tekniska framsteg, politiska
visioner och hårt arbete på väg mot en fungerande järnväg.

I utställningen möts historia och nutid. Att färdas i ånglok
vid förra sekelskiftet eller i förarhytten på ett modernt lok
idag – i simulatorn LOCOMOTION känner du skillnaden!
På vår stora modelljärnväg presenteras järnvägshistorien
med rullande tåg från alla epoker.
Järnvägens Museum är ett historiskt och tekniskt museum.
Här hittar alla något intressant bland utställningens stora
och små föremål. Vi presenterar järnvägens historia på ett
spännande och informativt sätt.

Program: 
Det händer alltid mycket på museet. Tillfälliga utställningar,
skollovsprogram, familjedagar och mycket annat. I november
varje år kan du åka veterantåg med oss. Vi kör till exempel
Ängelholm-
Malmö t/r eller rundturer Ängelholm-Kattarp-Åstorp-Ängelholm.
Besök vår hemsida så får du veta mer.

Butik och café: 
I butiken hittar du ett brett sortiment av souvenirer, leksaker,
böcker och mycket annat för både vuxna och barn. 
I caféet serveras ett stort urval av smörgåsar, bakverk och kakor,
varma och kalla drycker samt glass och godis.

Parken och minibana: 
I museiparken kan du koppla av i härlig miljö. Här kan du spela
schack och låna leksaker till barnen. Eller ta en tur med minitåget
som kör alla dagar juni-augusti och på helgerna i maj och
september. En upplevelse för alla, små som stora!

För barn: 
Lekstallet har ingen åldersgräns. Här kan man bygga och köra
med leksaks- och modelltåg, spela spel, rita och koppla av med
en bok.

25 år på spår 1998-2023
Museet fyller 25 år! Detta uppmärksammar vi med olika aktiviteter
under hela året. Den stora jubileumsfesten äger rum 27/5 – en



dag för hela familjen med många roliga aktiviteter på temat miljö
och natur. Kom och fira med oss!

Grupper: 
Gör museibesöket till något extra med en guidad
visning. Våra kunniga guider har mycket att berätta! Här
finns även en stor hörsal samt andra fina miljöer att mötas i.
Gruppfika kan du förboka i caféet. För mer info och
bokning se hemsidan.

Priser
Vuxen 80 kr
Pensionärer/studenter 60 kr
Barn/ungdomar t.o.m. 16 år fri entré

Öppettider
Juni-augusti alla dagar kl. 10-17
September-maj tis-sön kl. 10-17
Stängt midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen,
nyårsafton och nyårsdagen

Vägbeskrivning
Museet ligger strax söder om järnvägsstationen
GPS-koordinatorer:
56.2430194, 12.8542477
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