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HÄSSLEHOLM

Tindra Lindén, Ellen Loft och Emil Lindholm hjälptes åt att knyta ihop de två invigningsbanden.

Alla trängdes på perrongen när invignigståget kom.
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Ingela och Anna Lennartsson vid Tjörnarps nya station.

Här knyts Tjörnarp
samman med världen
■ PÅGATÅG.

Nya tågstationen invigdes med pompa och ståt

TJÖRNARP

Efter åratal av enträget
arbete har dagen kommit: den 14 december
2014 tog Tjörnarps
pågatågsstation emot
sina första resenärer.
Tågen började stanna vid
stationen redan under
morgonen, men det officiella invigningståget från
Malmö rullade in 11.16.
Med på tåget fanns tioåriga Tindra Lindén, Ellen
Loft och Emil Lindholm
från Tjörnarp. De hjälptes
sedan åt att knyta ihop två
band som fick symbolisera
hur Tjörnarp knyts samman med Skåne och resten av världen.
– Jag har kusiner i Malmö så nu blir det lättare
att åka och hälsa på dem,
berättar Tindra Lindén.
– Det är jättekul att det

DETTA ÄR EN AV DE
STÖRSTA DAGARNA I
TJÖRNARPS HISTORIA.

här händer, säger Ellen
Loft.

Tjörnarps gamla tågsta-

tion lades ner 1979. 35 år
senare har stationen återuppstått som den sista av
de sexton pågatågsstationer som byggs inom ramen av projektet Pågatåg
Nordost och Krösatåg.
Andreas Åkerblad som är
chef för samhällsplanering
på Trafikverket känner sig
mycket nöjd.
– Det känns fantastiskt
att få delta i firandet här
i Tjörnarp. Detta kommer
betyda enormt mycket för

bygden, näringslivet och
samhället i stort, säger han.
En av de lokala eldsjälarna som kämpat för att
pågatågen ska stanna i byn
är Bertil Jönsson.
– Jag är överlycklig. Detta är en av de största dagarna i Tjörnarps historia.
Nu är det upp till oss att ta
vårt ansvar, åka med tågen
och utveckla samhället, säger han.

Anna Lennartsson var

på plats för att fira invigningen tillsammans med
mamma Ingela.
Anna Lennartsson har

bott i Tjörnarp i hela sitt
liv men flyttade för bara
en månad sedan till Kristianstad för att studera till
sjuksköterska.
– Nu blir det inte så
krångligt att åka hem och
hälsa på, säger hon.
– Det är så typiskt. När
vi äntligen får en tågstation
så har alla barnen flyttat ut
utom ett, säger Ingela Lennartsson och skrattar.

Ingen tågceremoni är
komplett utan en orkester.
Som tur var fanns Skånska
Jernbanekapellet på plats
för att fylla luften med ljuv
musik.
– Vi spelar enbart musik
som handlar om tåg, berättar en av orkestermedlemmarna innan det är dags
att vända blad i nothäftet.
Julius Viktorsson

