
Verksamhetsplan 2020 för Katrineholms Ånglokssällskap, KÅS 

 

Föreningen har två huvudsyften 

- att rusta upp och bevara ångloken som står uppställda i Katrineholms lokstall och 

därmed bl. a möjliggöra resor med ångtåg i Katrineholm och dess närområde. 

 

- att genom sin verksamhet bevara delar av lokstallet i Katrineholm för lok och att 

synliggöra Katrineholms järnvägshistoria samt värna lokstallets och den fina 

vändskivans kulturhistoriska värde. 

 

All verksamhet i föreningen sker i nära samarbete med Stockholms Ånglokssällskap, SÅS, 

eftersom de är ägare av loken som finns uppställda i Katrineholm. KÅS är även beroende 

av SÅS för att kunna göra eventuella körningar med ångtåg. 

 

Synlighet 

Föreningen ska vara synlig för medlemmar och allmänheten i Katrineholm och 

kringliggande kommuner. Det är viktigt att lokstallet hålls tillgängligt för allmänheten för 

besök av både barn och vuxna.  

Vår ambition är att stallet ska vara öppet varje torsdag kl. 09.30 till 15.00 samt en helg, 

lördag eller söndag, varje månad under vår och höst. Under sommaren kan det bli andra 

öppettider. 

Vi kommer att skicka ut information till skolor och förskolor om att de är hjärtligt 

välkomna på besök när vi har öppet. 

 

Utställningslok 

Under tiden maj-september ska KÅS/SÅS ställa ut ett lok utanför lokstallet. Detta 

kommer att vara ånglok N 1173 från 1914. 

Invigning av utställningsloket blir i samband med ”Tågsläppet”, söndagen den 26 april. 

Då kommer ordförande i Kultur- o fritidsnämnden och ”täcker av” loket. 

Vi kommer att göra reklam för att loket finns och kan användas för fotografering av 

idrottslag och företag. 

 

Arbete i ”stallet” 

Vi har inga hästar att mocka efter, men däremot en massa duvor. Under våren och 

sommaren ska det ske förflyttningar av vagnar till Stockholm och lok ska flyttas om. 



Då bör vi passa på att också städa upp i lokstallet och göra det lite mer välkomnande för 

alla besökare. 

Det ska förstås också fixas med loken så att de blir fina och går att använda. 

 

Katrineholmsveckan 

Vi vill självklart vara med och ha aktiviteter under denna vecka. Vår förhoppning är att vi 

tillsammans med SÅS ska kunna ha ångtågskörning den 1-2 augusti som start på veckan. 

Körningarna kommer att gå till Vingåker och Flen. 

I samarbete med kommunarkivet vill vi arrangera en utställning vid Lokstallet. En 

utställning med bilder som visar och synliggör Katrineholms järnvägshistoria. 

Ytterligare jippo: Dans på vändskivan. Kom o fika och titta på lok. Gärna musik som drar 

folk. 

Tjuvstart, på lördagen!! 

Alla medlemmar bör få någon förmån under veckan. 

 

Medlemsmöte 

Minst en gång under året bör vi ordna ett medlemsmöte där vi bjuder på någon typ av 

förtäring. Bara för att samlas och visa varandra vilka vi är och att vi förhoppningsvis är 

många. Lämpligen kan detta ske i samband med att N-loket ska ”stallas in” för hösten. 

 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2020/2021 bör vi ha som målsättning att vara 100 medlemmar i 

föreningen. 

Vi har som mål att minst 10 företag i KFV-området på något sätt stöttar/sponsrar 

föreningen under året. 

 

Motto 

Vi ska vara en förening för alla, inte minst för alla barn som älskar att klättra på de stora 

loken. Vi ska ha trevligt och dela med oss av våra kunskaper till varandra. 

 

 

Denna verksamhetsplan antogs av styrelsen den 6 mars 2020 


