
Dingtuna Järnvägsstation ett område som förändrats men ändå bevarats.



Det hade kunnat slutat annorlunda

1975 ”hängde” området på en skör tråd.

Sockengillet jobbade aktivt för att kunna 

behålla stationen.

Trots mycket motstånd lyckades det.



Med gemensamma krafter rustades stationen upp.

I juni 1978 skrevs ett upplåtelseavtal mellan SJ och Sockengillet.



Invigning av stationen efter upprustningen skedde vid pingsten 1979.



Sockengillet fick ”på egen bekostnad” flytta den gamla tvätt-

Stugan från södra sida av järnvägen till norra sidan bredvid stationshuset.

Arbetet startade sommaren 1981



En ny av- och påstigningsperrong anlades

På stationens västra sida.

Första tåget stannade återigen 19 nov.1995.



Sommaren 2002 upptäcktes ett nytt allvarligt hot mot stationen



Glädjen var stor när vi med mycket hjälp kunde

förvärva stationen från Järnhusen.

Framtiden var säkrad för området.



På plats sommar som vinter

i 100 år.

Ytterligare ett steg i utvecklingen av området.

Banverket kräver borttagning av godsmagasinet 2006. 



Kontraktet skrevs den 28 febr. 2006



Kan det verkligen gå,

Klarar vi av det ?

En rejäl utmaning.



I september 2006 var det dags att sätta igång.

Vi hade 3,5 månader på oss !



Nedmonteringen fortsatte. Vi måste bli färdiga till jul!

Vi sparade dörren till sist.

Det drog när vi hade den öppnad.



Viktig lyfthjälp för våra tre takdelar.



2006-11-09 avslutade vi arbetet på 

järnvägens södra sida

2006-12-23 hade Banverket staketet 

på plats.



På våren 2007 var det dags att ta oss an återuppbyggnaden.



Platsen grusad och de tolv stenarna 

ställdes på plats och vägdes in.



Lite timmerarbete innan vi kan börja lyfta och placera ut väggdelarna. 



I augusti 2007 började

monteringen.



Skelettet på plats.

Några små lagningar var vi tvungna att göra.



Glädjen var stor när vi fick hjälp att 

lyfta på de tre tak-delarna i sep. 2007



Hus-skelettet med ”mössan”

på  och ställningen på plats.



Våren 2008 var det dags att kavla upp ärmarna igen.



Snickra och bära material.

Tågen passerade på Mälarbanan.



När vi gick in i juni 2008 hade vi taket 

klart och panelen började växa fram på 

östra sidan.



Stundtals pågick ett intensivt arbete.

Bra med många hjälpande händer.



I augusti 2008 började det synas 

resultat mellan ställningarna



Den gamla golv-konstruktionen fick bytas ut. 

Några av golvplanken fick bytas ut. Dimensionen fick vi hjälp med

att såga till.



Båda portarna har fått ny panel men rullar i gamla spår.



I oktober 2008 kunde vi konstatera att vi kommit långt på de två år vi jobbat.



Att hitta stenar till de båda lastbryggorna krävde många timmars letande.

Vi var glada när vi fick hämta några stycken på Tängby

Till våren 2009 var de på plats.



Lastkaj (trappa) monterad och klar.



Det sista utvändigt var skylten med byggnadsnummer nummer 2.



El indragen och lite skivor på väggen, Nu är det nära !



Trots hundratals timmar av slit,

fanns det plats för ljug, skratt och

framförande av tvivel.



Tack ALLA som gjort det möjligt !

Den 8 augusti 2009 har vi byggnaden klar.


