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1. Bakgrund, syfte och mål med projektet
Projektet syftar till att öka marknadsföringen av Säbysjön genom framtagning av ett
nytt sjökort, ny hemsida, nytt informationsblad samt utbildning i marknadsföring.
Parallellt med detta arbete ska också ett arbete för en gemensam marknadsföring av
samtliga fiskesjöar inom kommunen påbörjas, där första steget är en kraftigt förbättrad
fiskeportal under www.tranas.se översatt till engelska och tyska.
2. Projektets aktiviteter
•
I samband med projektets uppstart genomfördes ett möte med intressenter för
kommunens fiskesjöar, sportfiskeföreningen och turistbyrån där detta projektet
förankrades. Vidare genomfördes ett möte tillsammans med fritidskontoret, där
målsättningarna för projektet redovisades och där den gemensamma
fiskeportalen på kommunens hemsida diskuterades.
•
I maj genomfördes en besiktning av befintliga vandringsleder i samband med ett
inledande projektmöte.
•
Under Kristi himmelsfärdshelgen vidtogs en rensning och etablering av en ny
blåmarkerad vandringsled på c:a 1,5 km från Säby Kyrka till Svartåns inlopp i
Säbysjön.
•
Under juli månad uppdaterades kommunens svenska fiskeportal avseende texter
m.m.
•
Under sommaren förbereddes stranden vid Björnklo för att en brygga sedermera
skulle läggas ut. Samtidigt beställdes en flytbrygga med en landgång.
•
Ytterligare ett projektmöte genomfördes under augusti där det beslutades att
avvakta iläggningen av bryggan vid Björnklo p.g.a. den översvämning som
drabbat hela Svartåsystemet. Sjöns nivå var vid detta tillfälle extremt hög.
•
Under augusti översattes kommunens fiskeportal till engelska och tyska.
•
I början av september iordningsställdes en andra vandringsled från strax väster
om Boda Gård till en udde i södra delen av Säbysjön.
•
Den 20/9 genomfördes en inspirations- och utbildningskväll i Säby Kyrkskola,
där syftet var att få ta del av erfarenheter och kunskap från en professionell
entreprenör inom fisketurism. Ett mycket intressant och givande möte där Lars
Wiström från Ryda Jakt&Fiske vid sjön Åsunden i södra Östergötland berättade
om hans och hans familjs resa från starten av verksamheten för c:a tio år sedan
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•

tills idag, där fyra personer arbetar på heltid inom verksamheten. Mötet ledde
också till intressanta diskussioner om möjligheter till samverkan mellan flera
sjöar och aktörer runt dessa, vilket kommer att följas upp under 2008.
Den 27/9 genomfördes ytterligare ett projektmöte där det på grund av fortsatt
högt vattenstånd beslutades att avvakta iläggningen av den nya bryggan till
våren 2008.
Under oktober genomfördes markarbeten för parkeringsmöjligheter vid
Galtåsberget.
Layouten på kommunens fiskeportal lättades upp med med nytagna foton på
samtliga sjöar.
I oktober månad inköptes också en ny båt samt resterande material till den nya
bryggan.
Ett avslutande projektmöte hölls i slutet av oktober.

3. Resultat/utfall jämfört med förväntat resultat/mål.
Projektet har till mycket stor del uppfyllt de förväntade resultaten och målen med
projektet. Den enda större avvikelsen är bryggan vid Björnklo som inte kunnat byggas
pga det kraftiga regn och den översvämning som drabbade södra Sverige under
sommaren och det extremt höga vattenståndet omöjliggjorde ett effektivt arbete. Detta
innebär att projektets omslutning är något lägre än förväntat, men samtidigt har den
privata medfinansieringen ökat inom andra områden främst avseende den mera
omfattande hemsidan, samt genom att den informationsbroschyr som tagits fram gjorts
av egen kraft.
4. Påverkan på bygden och övriga uppkomna resultat.
Projektet har lagt grunden till en etablering av en mera professionell fisketurism runt
Säbysjön och i övriga sjöar i kommunen. Konkret har vi nu betydligt bättre
förutsättningar att marknadsföra oss och att också ta emot fisketurister genom
förbättrade fiskeplatser och mer omfattande båtuthyrning. Projektet har också bidragit
till att öppna upp nya diskussioner mellan vattenägare/gårdsägare, sportfiskeföreningar
och kommunen om nya möjligheter och samverkansformer, både avseende
marknadsföring av våra fiskesjöar och avseende möjligheter att erbjuda paketlösningar
till turister där fiskovårdsföreningarna och de olika gårdarna runt sjöarna tillsammans
med kommunen kan erbjuda ett betydligt bredare utbud av aktiviteter och
övernattningsmöjligheter. Målet med detta är att på detta sätt kunna erbjuda en
heltäckande, friluftsinriktad ekoturism för en familjs alla medlemmar. Ett exempel på en
sådan samverkan runt Säbysjön skulle kunna vara fiske i Säbysjön eller andra sjöar,
turridning till häst vid Björnklo eller Mölarp och djursafari i Övrabo, med
huvudförsörjning av råvaror från gårdarna och Falla bageri. Övernattning typ Bed &
Breakfast skulle kunna ske i torp eller gäststugor som ofta finns tillgängliga på resp.
gård. Fortsatta diskussioner om detta kommer att ske under 2008, där vi ser stora
möjligheter att involvera befintliga eller nya näringsidkare på landsbygden. Som en del
av denna samverkan kommer även frågan om ett kommungemensamt fiskekort att
initieras under 2008.

5. Indikationer

Indikator

Förväntat

Utfall

Kommentar

Nya samverkanslösningar

2

3

Runt sjön, Runt övriga sjöar,
Kommunen

Deltagare i utbildingsinsatser kvinnor

1

1

Inspirationskväll

Deltagare i utbildningsinsatser män

9

12

Inspirationskväll

Bevarande och utvecklande
av kulturarvet

2

2

Utveckling av befintlig sjö

6. Avvikelser kostnadsbudget
Nedan visas projektets budget och utfall.
Budget

Utfall

Avvikelse

Externa tjänster

48 000

35 157

12 843

Investeringar

52 000

59 119

-7 119

Summa faktiska kostnader

100 000 49%

94 276 50%

5 724

Offentlig direktfinansiering

23 300

24 227

-927

Privat direktfinansiering

53 200

30 500

22 700

Ideellt arbete

26 250

38 419

-12 169

Summa direktfinansierade kostnader

102 750 51%

93 146 50%

9 604

Summa kostnader

202 750 100%

187 422 100%

15 328

Under externa tjänster finns en positiv avvikelse på 12.843:-. I huvudsak orsakas
denna avvikelse av att den informationsbroschyr som planerades att tas fram av ett
externt företag till en kostnad av 8.000:- istället genomförts via privat
direktfinansiering. Resterande avvikelse är något lägre kostnader för framtagningen av
djupkartan samt genomförandet av inspirationskvällen.
Under investeringar finns en ökad kostnad på 7.119:-. Denna avvikelse är
huvudsakligen hänförligt till ett beslut att köpa flytdelen av den nya bryggan av ett
externt företag istället för att bygga den själv, då kvalitet och tillhörande
säkerhetsaspekter måste uppfyllas.
Den offentliga direktfinansieringen ligger i nivå med budget.
Under privat direktfinansiering finns en avvikelse på 22.700:-, detta trots att c:a
2.500:- har tillkommit för den broschyr som nämnts ovan tillkommit. En stor del av
denna avvikelse eller 15.200:- är hänförligt till den inställda byggnationen av nya
bryggan vid Björnklo. Vidare har ideelt arbete motsvarande c:a 12.000:- utnyttjats i
större omfattning än planerat vid etableringen av den nya vandringslederna och

parkeringsplatsen.
Huvudorsaken till avvikelsen på raden ideelt arbete är ökat antal ideella timmar för
etableringen av vandringslederna.

7. Spridning av projektets resultat och erfarenheter av genomförandet
Projektet har spridits genom vår nya hemsida, där detta projekt finns omnämnt på ett
flertal sidor, och där loggorna för EU och Leader + finns på plats. Vidare har projektets
målsättningar spridits till samtliga vattenägare i Tranås kommun i samband med
inbjudan till inspirationskvällen ang. fisketurism. Detta projekt har initierat en
diskussion om mycket intressanta utvecklingsmöjligheter för landsbygdsturism i
kommunen.
8. Informationsmaterial m.m.
Projektet har under sin relativt korta projekttid tagit fram följande material.
•

En ny hemsida ( www.sabysjon.se ), som nu är länkad till kommunens
gemensamma fiskeportal. Hemsidan innehåller för närvarande 21 sidor varav 9 st är
på engelska.

•

En ny djupkarta för Säbysjön i A3-format. På kartan har alla nya vandringsleder,
lämpliga fiskeplatser, parkeringsplatser, iläggningsplatser och båtuthyrningsplatser
markerats. Kartan kommer inom kort att finns till försäljning på alla våra ordinarie
försäljningsställen. (Se bilaga)

•

En ny informationsbroschyr som på ett enkelt och överskådligt sätt beskriver
sjöns fiskemöjligheter. Fr.o.m. årskiftet kommer denna broschyr att följa med vid
köp av fiskekort. Målet är att under 2008 översätta denna till engelska. (Se bilaga)

9. Övrigt
Projektet ligger väl i linje med kommunens strävan att öka turismen i kommunen och i
regionen. Fiske och andra friluftsaktiviteter är starkt efterfrågade av turister framförallt
från mellaneuropa och England, och vi ser stora möjligheter att stegvis kunna svara
upp mot dessa behov, där fiske blir en av huvudaktiviterna. Vi ser också stora
möjligheter att skapa samverkan med andra liknande initiativ i området som t.ex.
Sagolika Sommenbygd för att gemensamt nå så många ”kunder” som möjligt, samtidigt
som vi därigenom ökar vårt sammanlagda erbjudande.

Tranås den 15/11-07

Mats Antonsson
Säbysjöns FVOV

