
ÖVERSIKTSKARTA

1 Holmsjön
• framtagning av djupkarta
• nya vindskydd och eldstäder

Sandnäset 
• båtanläggningsplats med 
 bryggfundament, flytbrygga
 och y-bommar
• anläggning båtramp
• informationstavla

Österström
• förbättring befintlig båtramp
• strandröjning

Anundgård
• förbättring befintlig båtramp
• strandröjning vid båtramp

3 Navarn
• båtutsättningsplats
• angöringsplats båtar
• eldstad
• infotavla

4 Hassjön
• båtutsättningsplats
• angöringsplats båtar
• parkering
• strandröjning
• infotavla

12-13 Anundgårdssjön-Lillsjön
• båtutsättningsplats
• angöringsplats båtar
• parkering
• strandröjning
• infotavla

17 Stor-Otern
• båtutsättningsplats
• angöringsplats båtar
• parkering
• strandröjning
• infotavla

Pågående åtgärder i projekt Fisketurism Holmbygden

19 Stora Sundsjön
• båtutsättningsplats
• angöringsplats båtar
• parkering
• strandröjning
• infotavla

20 Stor-Järptjärn
• flytbryggor
• röjning stigar och fiskeplatser
• vindskydd och eldstad

21 Lill-Järptjärn
• flytbryggor
• röjning stigar

22 Lövåstjärn
• parkeringsplats
• röjning stigar och fiskeplatser
• infotavla
• vindskydd och eldstäder
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Fisketurism i Holmbygden – för alla 

 
Holms fiskevårdsområde och Hushållningssällskapet driver nu ett 
Leaderprojekt för utveckling av besöksnäringen i Holmbygden. 
 
Vi vill med projektet: 

 öka samarbetet mellan näringsidkare och föreningar 
 bidra till ökad tillväxt i besöksnäringen 
 marknadsföra bygdens natur- och kulturtillgångar, fiskevatten med 

attraktiva fiskarter som gädda, abborre, öring, röding och regnbåge. 
 utveckla fisketurism som näring 
 skapa fler arbetstillfällen i bygden 

                                  
Vi som deltar i projektet: 
Entré trading 
Handlarn i Holm 
Holms Fiskevårdsområde  
Hushållningssällskapet 

Sandnäsets camping 
Salk Service 
Tema Natur 
Österström konferens och kursgård 

Holmbygdens Utveckling Företagande & Turism 
 
Gör en insats för Holmbygden tillsammans med oss: 
Vi behöver er som känner för bygden och kan bidra i projektet med exempelvis:  

 Anläggning och underhåll av båtramper, bryggor, vindskydd och grillplatser 
 Översättning av texter från svenska till tyska/engelska/polska 
 Idéer till och marknadsföring av gemensamma upplevelsepaket m.m. 

 
Vänligen kontakta någon av projektledarna för ytterligare information. 
 
Stefan Maina 070-3033166 
Lars-Erik Persson 010-1128209 
 


