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NYGÅRD. Aningen för-
senat och i hög hastig-
het kom det sista tåget 
förbi Nygårds samhälle.

Över 200 personer 
hade samlats för att ta 
del av den historiska 
händelsen.

– Det kom betydligt 
mer folk än vad vi hade 
räknat med, säger Åke 
Andersson i Nygårds 
dialoggrupp som stod 
för arrangemanget.

På måndagsmorgonen gick 
det första tåget på den nya 
järnvägsrälsen. Några dagar 
tidigare hade ett par hundra 
personer sett när det sista 
tåget på den gamla banvallen 
svischat förbi. 18.12 var den 
utsatta tiden, men ortsborna 
fick vänta ytterligare en stund 
innan strålkastarna från tåget 
kunde skönjas.

Fredagskvällen utvecklade 
sig till rena folkfesten. Det 
var strykande åtgång på den 
förtäring som bjöds besökar-
na i form av korv med bröd 
och glögg.

– Jag vill passa på att tacka 
Electrolux Filter som spons-
rade med mat och dryck. Även 
ett tack till Nygård/Lödöse 
företagarförening som köpt 
in fyrverkeriet, säger Åke An-
dersson.

Ett hejdundrande fyrver-
keri avfyrades när det sista 
tåget passerat Nygårds sam-
hälle. I samband med detta 
passade även dialoggrup-
pen på att uppmärksamma 
Elsa Gustafsson med en 
blomma.

– Hon förser oss med fi-
kabröd när vi har våra sam-
manträden. Vi tyckte att Elsa 
var väl värd en gåva, säger Åke 

Andersson.
Nygårds dialoggrupp pas-

sade även på att dela ut blan-
ketter för att undersöka in-
tresset av ett framtida tåg-
stopp i Nygård. Responsen 
blev god.

– Helt klart finns det ett in-
tresse från  byborna om att få 
ett tågstopp i Nygård. Många 
skulle välja tåget framför 
bilen till och från jobbet, 
säger Åke.

De insamlade lapparna 

kommer att överlämnas till 
kommunledningen i Lilla 
Edet i början av nästa år.

Sista tåget har passerat samhället
– Fredagskvällen blev en folkfest i Nygård
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Många lät sig väl smaka av grillad korv.

Över 200 personer kom för att se när det sista Över 200 personer kom för att se när det sista 
tåget skulle passera förbi Nygårds samhälle.tåget skulle passera förbi Nygårds samhälle.

Det sista tåget att passera Nygård. Från och Det sista tåget att passera Nygård. Från och 
med i måndags trafikeras den nya järnvägs-med i måndags trafikeras den nya järnvägs-
sträckan.sträckan.

Elsa Gustafsson fick en blomma av Ingvar Elsa Gustafsson fick en blomma av Ingvar 
Hammarström från Nygårds dialoggrupp.Hammarström från Nygårds dialoggrupp.
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