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GENOMFÖRD VERKSAMHET 
– Bolmen i centrum

Gemensam turist- och  
intresseförening

Samtidigt som samverkansprojektet inleddes, 
under våren/hösten 1997, togs på lokal nivå 
kontakter för undersöka intresset av en  
samlande förening i området för att stärka 
den regionala tillhörigheten. Initiativet kom 
från turistföretagare och fiskevårdsområdes-
föreningen. Den nya föreningen bildades den 
27 april 1998 och fick namnet Bolmen i Cen-
trum. Den är en intresseförening för invånare 
och markägare, näringsidkare, föreningar och 
organisationer runt Bolmen. Styrelsen består 
av 9 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter 
vilka representerar alla kommunerna runt sjön. 
Ordförande är Nils-Erik Linnér. 

I oktober 1998 anställdes två projektsekrete-
rare, Maria Lagerwall och Gunilla Kabell från 
Unnaryd, med uppgift att vara resurspersoner 
dels för arbetsgruppen Bolmen 2000 dels för 
föreningen Bolmen i Centrum. Tjänsten  
finansierades med bygdemedel och upphörde 
i juni 1999. Gunilla och Maria kvarstår dock 
som  
sekreterare i föreningen.

Föreningen Bolmen i Centrums syfte är att:
främja grundförutsättningarna för en livskraftig 
utveckling och servicenivå för människor runt 
Bolmen. Samverkan mellan turism, handel 
och hantverk samt mellan markägare, 
övriga invånare och besökare i kommunerna 
runt sjön skall stimuleras så att Bolmen och 
dess närområde vårdas långsiktigt och  
skonsamt, miljöriktigt och naturvänligt.

För att uppnå dessa syften har verksamheten 
fokuserats på fyra arbetsområden:

 Marknadsföring/Näringsliv 
 Kultur och fritid/Bolmendagen
 Fisketurism/Miljö- och fiskevård 
 Ekonomi

En arbetsgrupp finns inom varje område och 
exempel på aktuella och angelägna frågor som 
tas fram är marknadsföring via gemensam  
broschyr och mässdeltagande. Cykelleder, 
övernattningsplatser, informationsskyltar och 
kartor, komplement till jordbruket såsom Bo på 
lantgård, lokal förädling av skogsprodukter.  
Färjan som turistattraktion. Satsningar på fis-
ket som attraktion och näring. Rutiner för av-
fallshantering. Slitage på känsliga naturmiljöer.  
Kartläggning av kulturminnen, kulturvand-
ringar. Medlemsrekrytering, samverkan och 
utbildning, bidragsansökan mm.

Marknadsföring - turistbroschyr

En viktig åtgärd för att uppnå det satta målet 
att ”marknadsföra hela bygden under ett och 
samma begrepp” var att inför besökssäsongen 
1998 ta fram en gemensam broschyr. 
Broschyren på 16 sidor trycktes i 10.000  
exemplar på både svenska och tyska. Syftet 
var att presentera olika aktiviteter i Bolmenom-
rådet och dess omgivningar, t.ex. fritidssyssel-
sättning; fiske, ridning, båtturer. Boendemöjlig-
heter; camping, hotell. Handel; gårdsbutiker, 
service etc. De fyra kommunernas turistbyråer 
presenterade kort vad de hade att erbjuda och 
framhålla i närområdet av Bolmen.

LOKALA UTVECKLINGSDELEN

En utökad och reviderad upplaga trycktes inför 
mässäsongen 1999 i 16.000 exemplar med 
information om Bolmens fiskevårdsområdes-
förening och föreningen Bolmen i Centrum 
samt om allemansrätten. 
Broschyren har delats ut flitigt och varit  
uppskattad av både annonsörer och besökare 
och upplagan är nu i det närmaste slut. Den 
har varit särskilt uppskattad på färjan 
Sunnaryd–Bolmsö.
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Utvecklingsmöten

Vid fyra tillfällen i början av år 1999 kallade  
föreningen Bolmen i Centrum till möten där en 
dialog fördes med ortsbefolkningen och många 
synpunkter redovisades. En slags idébank sam-
manställdes efter varje träff.
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 Varför väljer folk att bo i området? Kan det 
bero på att det inte är alltför exploaterat och 
att naturupplevelserna är stora?

 Vi skall vara rädda om vår öppenhet och att 
vi bjuder på oss själva.

 Samordna de som vill vidareutveckla en idé 
med de som kan producera råvaran.

 Marknadsföring även mot svenska turister 
från t ex storstäderna.

 Förbättra förutsättningar för boende på 
 landet: lägre skatter för lantbruket och lägre 

skatt för bilpendlare.

Lokstallet, Bolmen 27 januari 1999 
 Lantbrevbäraren är mycket viktig för invånarna 

och för småföretagarna på landsbygden!
 Gamla banvallen Halmstad – Ljungby.  

Föreslås att göra cykelled – tala med mark-
ägaren. Skyltar om ridförbudet. 
 Röjningsarbete behöver utföras vid banval-

len och utmed sjön från Bolmen till Piks-
borg. Tidigare kommunens ansvar.
 Röjningsarbete vid utsiktsplatsen på  

Ramberget samt skyltar dit. En attraktion, 
gammalt besöksmål för de som kom med 
ångbåt. Högsta punkten vid sjön.
 Få företag att flytta ut på landsbygden.
 Lägenheter i Bolmen för både unga och 

äldre.
 Möjliggöra bebyggelse utmed sjön.  

Differentierat strandskydd. Skogen går ända 
ned till sjön nu.
 Taxeringsvärdet på fastigheter kring sjön 

borde differentieras utifrån om man är per-
manentboende eller fritidsboende.
 Bilavdrag skulle gynna boende och före-

tags-etablering på landsbygden.
 Kommunikationerna viktiga för boende och 

småföretag, både vägar och IT-förbindelser.
 Ryds sågverk i Byholma, röjningsarbete och 

skyltar – Odensjö sockenråd kontaktar äga-
ren. 
 Fiskeskola i Odensjö.
 Kulturvandring runt sjön med alla minnes-

märken skyltade. I stafettform – från en by 
ett år, vidare nästa år
 Båtturer med matsäck till utflyktsmål på och 

vid Bolmen – idé från Ljungby  
segelsällskap. 

Bolmsö, Bygdegården 3 februari 1999
Dannäs framför önskemål att Värnamo skall 
ha färdigplanerade, byggklara tomter i Dan-
näs. Efterfrågan finns och det vore ett sätt för 
kommunen att komma till sjön.
 Svårt och dyrt att anordna arrangemang och 

särskilt vid enstaka tillfällen med servering.
 Det planerade området vid kyrkan på Bolm-

sö bör säljas ut till enskilda intressenter som 
vill bygga och helst för 

 permanentboende.
 Utveckla och förädla basnäringarna: Mjölk-

producenter – ostkakeproduktion. Skogsnä-
ringarna och sågverken – förädla träproduk-
ter, finna avsättning för det 

 övervuxna virket, påverka sågverk och 
 uppköpare. Jakt – arrendejakt. Kräftfiske i 

anlagda dammar. Fisket – vidareförädling.
 Det finns ett bra och fungerande sockenråd 

på Bolmsö.
 Den egna kulturen på ön är rik och viktig.
 Det diskuterades olika behandling från olika 

kommuner ex inom miljö/hälsa. På vissa 
håll räcker det med att sända in program 
för ett kulturarrangemang med servering av 
både mat och dryck med hänvisning till 

 paragraf 16, i andra fall som erfarenheter 
i Dannäs. Önskemål från deltagarna att 
strandskyddet behandlas lika och att man är 
restriktiv med dispenser.
 Fostra politiker att samarbeta över  

kommungränserna!
 Vägsträcka på södra delen av Bolmsö är 

mycket dålig och av största prioritet för  
förbättring.
 Observera krav på person innan man märker 

ut ”Fiskeguide” på kartor.
 Färjans betydelse betonas.
 Bevara och utveckla alla landsortsskolor i 

regionen.
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Ås, Föreningsgården  4 februari 1999
 Sunnaryd – färjan är viktig!
 Gästbryggan i Sunnaryd har övertagits av 

båtklubben som vill rusta upp den och 
 arrendera marken men det fattas 10.000kr.
 Skyltning om allemansrätten, om hastighets-

begränsning, om naturskyddsområden.
 Tira öar har mycket fin fora och fauna ex 

pil på Högaholm. Viktigt att sköta städning, 
tömning av toaletter och tillsyn och det har 
båtklubben skött ideellt. Vill ha hjälp från 
länsstyrelsen i Hallands län.

 Karta kombinerat land- och sjökort med vä-
gar, cykel- och vandringsleder, sevärdheter, 

 fornminnen, hantverk mm.
 Galleri Rosen i Bredaryd gör bl a Sverigeal-

manackan. Almanacka med Bolmenmotiv år 
2001 eller 2002?

 Viktigt att visa respekt för att människor vill 
vara ifred! Inte alltid och bara turism.

 Finnvedens Folkland bra exempel på 
 engagemang och samarbete. Även skolan.
 Turistinformation från alla kommunerna till 

affären i Tallberga efterlyses. 
 Grillplats vid Toftnäs.
 Postadress Bredaryd ställer till problem 

med kommuninformationen från Gislaved 
och att statistik som går via postnummer blir 
fel. Telefonnummer överensstämmer inte. 
Påtalat flera gånger men inget resultat.

 Enhetliga skyltar med gårdsnamnen.  
Exempel Hylte kommun.

  Strandskyddet behandlas olika. Hylte 
för differentiering, Jönköping restriktivt.

 Bolmsö Horn planlagt för 7–8 tomter och 
kommunen vill sälja till en köpare medan 
ortsborna vill har åretruntboende och  
enskilda köpare.

Dannäs, projektsekreterarna träffar  
styrelsen för Dannäs byalag  
11 januari 1999
 Kontakt och möten med andra sockenråd 

och byalag ex Skällandsö, Odensjö
 Hemsida med evenemangstips
 Karta med sevärdheter, cykelvägar, ridleder 

mm.
 Fritidsby i Gavlö, Klas projekt. Hur går man 

tillväga med en projektidé? Vilka kontakter? 
Vem på kommunen, vem på länsstyrelsen?

 Bygdemedel – Hur mycket i de olika länen? 
Hur söker man?

 Lista över projektmedel att söka.
 Brygga i Dannäs. Gavlöbadet lämpligt om 

det går att friköpa mark. Grunt nästan  
överallt.

 Smålandsljusstaken från Dannäs. Symbol 
och souvenir.

 Föreningen har lokaler till uthyrning

Övergripande och gemensamma önskemål kan 
sammanfattas i följande punkter:
 att sockenråd och byalag samarbetar över 

gränserna för att utveckla idéer som gäller 
service, företagare mm.

 att ständigt föra en dialog mellan olika in-
stanser och mellan ortsbor, politiker och 
tjänstemän på olika nivåer 

 att våra lokala politiker driver frågor som har 
betydelse för boende i glesbygds-

 områdena mot de centrala beslutsfattarna.
 att de frågor som förs fram som viktiga tas 

om hand i den kommunala översiktsplanen 
och annan planering för att bli legitimerade.
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Fortsatt arbete
Kommande arbete inom föreningen.
En förening där många olika intressen ska till-
godoses och som verkar inom så stor geografisk 
yta, bör få tid att verka långsiktigt. En viktig del 
av arbetet är medlemsrekryteringen och att ge 
nya och gamla medlemmar möjlighet till kun-
skap och kompetens inom olika områden. För 
att tillgodose detta planeras en studiecirkel i 
bygdeutveckling i samarbete med någon av 
de landsbygdsutvecklare, som är verksamma 
inom länen. Medlemsmöten planeras då 
någon inspirerande gäst inbjuds.  
Att etablera kontakter med andra organisa-
tioner exempelvis skogsägarna, LRF är ett 
sätt att hitta vägar till samverkan. Att göra en 
ny bygderesa då de delar besöks som  inte 
hanns med vid den första resan.

Studieresa
På våren 1999 anordnades för medlemmarna 
en rundresa i Bolmenområdet. Vi besökte då 
några av medlemmarnas anläggningar och 
blev på ett trevligt sätt guidade på för många 
av oss ”nya” platser. Detta var ett bra sätt att 
både lära känna varandra och få kunskap om 
allt som finns att erbjuda av natur och kultur. 

EU-projekt
Inom EU-programmet LEADER + för struktur-
utveckling, har utlysts en ny ansökningsom-
gång för åren 2001–2007. Nätverket Fascine-
rande Fegen har tillsammans med Bolmen i  
Centrum tagit initiativ till en gemensam ansö-
kan under namnet ”Sjöar som förenar”. Där 
ingår ideella föreningar, näringsliv och kom-
munerna runt sjöarna Fegen och Bolmen och 
målet med ansökan är att få bli ett av 10–11 
nya LEADER-områden i Sverige med bidrag 
från EU för lokalt utvecklingsarbete.

Framtidsvisioner 
När projektgruppen Bolmen 2000 upphör och 
dess arbete och resultat överlämnas till Bolmen 
i Centrum ställs föreningen inför nya utma-
ningar vilka noga måste beaktas, frågor måste 
ställas och svar ges. 
Vilket uppdrag och vilket ansvar läggs på  
föreningen?
Vem är uppdragsgivaren?
Har en ideell förening resurser klara av uppdra-
get?
Hur får föreningen utbildning och kompetens till 
uppdraget?
Hur hanterar man samrådsfrågor, tillståndsfrågor? 
Hur hanterar man rollen som remissorgan till  
kommun och länsstyrelse?

Föreningen Bolmen i Centrum ser positivt på 
att få detta uppdrag. Det innebär att föreningen 
kan vara Bolmenområdets ansikte utåt och få en 
status av samverkanspartner till kommunerna 
och länsstyrelserna. Det ger en insyn i den 
kommunala ärendegången och möjligheter att 
knyta kontakter och ingå i nätverk. Det uppfyl-
ler en önskan att verka för den lokala demokra-
tiutvecklingen, som många människor saknar 
idag och det kan vara en hjälp i medlemsrekry-
teringen.

Styrelsen konstaterar att det krävs ökade re-
surser för ett sådant uppdrag. Det innebär att 
föreningen måste förstärkas ekonomiskt och per-
sonellt.  
Föreningen måste satsa pengar och tid för att 
höja kompetensen och sätta sig in i lokala frå-
gor, att delta i möten, att svara på remisser och 
att informera och arbeta undersökande bland 
medlemmarna. 
Möjlig finansiering kan vara EU-medel, men i 
första hand måste kommuner och länsstyrelser 
bidraga ekonomiskt.

Styrelsen framhåller att föreningen och nät-
verket inom den betyder mycket för medlem-
marnas verksamhet. Att besökaren möter kom-
petens och kunskap är viktigt och vi vill att be-
sökaren ska stanna i området oavsett till vem 
denne kommer först. Därför måste arbetet för 
framtiden bygga på samverkan inom nätverken 
och vi måste hitta bra former för dessa.
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Verksamhet och fiskevård

Sjön Bolmen erbjuder mycket goda möjlighe-
ter till såväl yrkes- som fritidsfiske. Under de  
senaste åren har ålyngel satts ut för ca 3-400 
000 kronor, vilka till stor del bekostats av  s k 
prisregleringsmedel (detta på grund av att yr-
kesfiske finns i sjön).
Därutöver har öring satts ut för ca 100 000 
kronor. Kostnaderna för återstående del av 
ålutsättningen skall regelras genom vattenav-
giftsmedel, s k 10:5 medel och egna medel.

Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm, har  
under ledning av Stellan Hamrin, gjort under-
sökningar av Bolmens fiskesamhälle vid olika 
tillfällen. Den första gjordes år 1969-72 och en 
senare jämförande studie har gjorts 1997-98. 
Undersökningens syfte har varit att kunna ge 
material till en reviderad fiskeplan och på så 
sätt få ett långsiktigt hållbart fiske i sjön.

Under perioden 1970-1998 har de vattenkemis-
ka förhållandena i sjön ändrats något genom att 
siktdjupet försämrats med omkring 0,5 meter be-
roende på brunare vatten. Om detta innebär en 
minskad eller ökad biologisk produktion är ännu 
ovisst. Sannolikt minskar produktionen i det fria 
vattnet medan produktionen utmed botten kan 
tänkas öka. På sikt kan denna utveckling vara 
negativ för sjöns fiskeproduktion. Fortsatta jäm-
förande studier behöver göras för att  
utröna effekterna av förändringen.

Vid det provfiske som också genomförts har 
märkning av ål och gös gjorts. Under år 1998 
utsattes 24 000 signalkräftor i sjön. Vid företa-
get provfiske har dock återfångsten varit  
marginell.

GENOMFÖRD VERKSAMHET
– Bolmens fiskevårdsområdesförening

Presentation av föreningen
Föreningens syfte är att :
 samordna fiskets bedrivande och fiskevår-

den,
 främja fiskeägarnas gemensamma intressen 

med beaktande av de föreskrifter som gäller 
för fiskets utövande samt 

 upplåta fiske till allmänheten.

Föreningens verksamhet  omfattar allt fiske 
inom fiskevårdsområdet. Medlem i föreningen 
är den som äger fastighet med fiskerätt i fiske-
vårdsområdet. Medlem får utöva sin 
fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna 
skifteslaget eller den egna fastigheten samt 
handredskapsfiske i hela sjön. Föreningen 
upplåter fiske inom området genom försäljning 
av fiskekort till allmänheten. Upplåtelsen avser 
handredskapsfiske.

Styrelsen med säte i Ljungby kommun, består 
av sju ledamöter inkl ordföranden, en för vardera 
av de fem skötselområdena, en för yrkesfisket 
och en för kommunerna. 760 fastigheter ingår i 
området med ca 1100 delägare.

Föreningens ekonomi grundas till stor del på  
försäljning av fiskekort. Mer än 2800 fiskekort 
säljs per år till en summa av mellan 380 000 
och 400 000 kronor. Den ökande fiskekortsför-
säljningen under åren har medfört att 
föreningen har en stabil och bra ekonomi.

Som ett led i det pågående samarbetet runt 
sjön har fr. o m år 2000 upprättats ett avtal 
med Bolmsö brandvärn om att medverka om 
fisketillsyn och räddningsverksamhet på sjön.
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Med stor sannolikhet har fisket i sjön ökat vä-
sentligt sedan 1969-72. Både antalet  
yrkesfiskare och dess fångsteffektivitet har 
ökat. Även andelen fritidsfiskare har ökat.  
Till  detta skall också läggas den sentida  
etableringen av skarv i främst västra Bolmen. 
Den skarvkoloni som finns omfattar ca 50 par. 
Dessa beräknas konsumera ca 15-20 ton fisk/
år. Fiskevårdsområdet har gjort en framställ-
ning om skyddsjakt därför att skarven har kom-
mit in som ett helt nytt moment och  radikalt 
förändrat förutsättningarna för fisket. Eftersom 
Bolmen är av riksintressekaraktär för såväl yr-
kesfisket som för fritidsfisket och det har gjorts 
så ingående studier över en lång tid vore det 
önskvärt att kunna utveckla fisket och även 
fortsätta att  
bedriva jämförande studier utan påverkan från 
en ny predator.

Flera olika orsaker till förändringar i sjöns fis-
kesamhälle finns.  Bland annat har  abborren 
minskat och mängden mindre gös ökat.  Det 
bottennära fiskesamhället har generellt sett 
minskat, sannolikt till följd av ökat fiske.  
Mängden stor gös har minskat av samma orsak.
I norra och västra Bolmen har det pelagiska 
fiskesamhället (främst siklöja, sik, abborre) 
minskat till följd av skarvpredation. I västra  
Bolmen kan förändringarna ha förstärkts av   
yrkesfisket.

Genom den upprättade fiskeplanen regleras 
nu fisket på gös. Det är inte tillåtet att ta upp 
fisk som är under 45 cm. Det är inte heller til-
låtet att vid fiske med nät från 5 m djup, ha 
mindre maskstorlek än 60 mm.

Fiskevårdsföreningens fortsatta  arbete kom-
mer bl. a. att innehålla följande punkter: 
 Att medverka till förnyat provfiske i sjön. 
 Att undersöka fritidsfiskets omfattning och 

husbehovsfisket i sjöns olika bassänger. Det 
totala fiskeuttaget (inklusive skarvens uttag 
) på rovfisk, ål och sik bör inte överstiga 7,5 
kg per hektar och år vilket motsvarar 135 ton/
år.

 Att inom ramen för ett forskningsprojekt arbeta 
för en lösning av problemen med skarven.

Öringprojektet

I Öringprojektet 93, ingår bl. a biotopvård i  
rinnande vatten. Ett område vid  Önne kvarn 
har utgjort ett lämpligt utredningsområde.  
Arbetet innebär att byggande av fiskevägar 
med lekplatser skall ske och att undanröjande 
av vandringshinder genomförs, så att en fri 
vandringsväg mellan sjöarna Unnen och  
Bolmen tillskapas. Utredning har utförts av Fis-
kevårdsteknik AB som redovisat olika förslag 
för fiskens vandringsvägar. Styrelsen har 
förutsättningslöst studerat de olika alternativen 
och uttalat att alternativet som innebär utriv-
ning av Önne kraftverk är mest tilltalande.  
Slututredningen kommer vara klar i november 
2000. Projektet  innefattar också lokalisering 
av en informationsplats till Önne kvarn.

Bolmendagarna

Den första Bolmendagen arrangerades 1995 
av Fiskevårdsområdesföreningen. Den följdes 
upp 1997 då aktiviteter anordnades på tre 
olika platser under tre dagar. Dessa sommar-
aktiviteter då ortsbor och föreningar fick  
tillfälle att visa upp vad Bolmenbygden har att 
erbjuda, kan sägas vara det första steget till 
de samverkansformer som sedan byggdes 
upp på olika sätt. 

Föreningen Bolmen i Centrum tog tillsammans 
med Fiskevårdsområdesföreningen ett  
samordningsansvar för Bolmendagarna 1999 
och 2000. Ur programbladet:

”Våra förfäder tyckte att sjön var så stor att de gav den 
namnet ”bolm” som just betyder ”stor”.  Med sina 184 
kvadratkilometer är Bolmen Sveriges tionde största sjö. 
Seglare kan kryssa och kanotister paddla mellan hund-
ratals små öar och utforska den unika skärgården på 
ett sätt som man annars bara kan göra utmed kusterna. 
Men i Bolmens rena vatten, som också via en stor  
tunnel leds till Skåne som dricksvatten, kan men både 
fiska och bada från sandstränder och klipphällar.
I samarbete med olika föreningar runt Bolmen vill  
Bolmen i Centrum och Bolmens  Fiskevårdsområdesför-
ening under denna dag visa vilken underbar  
upplevelse en dag på sjön kan vara och vad man kan se 
och göra i samhällena runt sjön. Denna dag bjuds inte 
bara på avkoppling och naturupplevelser, det är också 
fritt fram för sportfiske i Bolmen! 
Men var bara rädd om dig ute på sjön och se till att alla 
har flytväst på sig!”
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Bolmendagen 29 juli 2000
Dagen bjöd på vackert väder denna regniga 
sommar och tur var det eftersom vädret är 
av avgörande betydelse en sådan här dag.  
Liksom föregående år var de lokala föreningarna 
flitiga med arrangemang och många besökare 
kom till de olika orterna. Utbudet var ungefär det 
samma som föregående år med undantag av 
notdragningen och fisketävlingen. Kyrkorodden 
med kommunpolitiker var populär att följa med 
båt från sjön och i år fanns ett nyinstiftat vand-
ringspris, en tavla målad av Una Hjalmarsson. 
Detta pris lockade till en spurt, som vanns av 
Hylte  
kommun. Den viktiga uppföljningen av Bol-
mendagen görs genom en enkät till alla de 
lokala  
arrangörerna och ett utvärderingsmöte där vi  
tillsammans tar vara på erfarenheterna och  
planerar nästa års Bolmendag.
Se vidare ett antal pressklipp i slutet av rap-
porten.

Bolmendagen 31 juli 1999 
Det var en varm och fin lördag och de lokala 
föreningarna hade utformat ett mycket  
omväxlande program med aktiviteter för olika 
åldrar och intressen. Det var fritt fiske i Bol-
men under dagen, notdragning, roddtävling i 
de  
speciella Bolmenekorna med representanter 
från de fyra kommunerna. Många använde 
sjön som kommunikationsled mellan aktivite-
terna.
På Bolmsö var det en mångfald av aktivite-
ter med öppet hos hantverkare och utställare 
över hela ön. Det fanns roddtävling för kano-
ter, guidad tur och gudstjänst i Bolmsö kyrka, 
spökhistorier och didgeridooooohoohoo, och 
på aftonen logdans.
I Kårehamn, Sunnaryd, var det t.ex konst-
utställningar och hantverksutställningar,  
modellflygplan och dieselmotorcyklar, ponny-
ridning och kaniner och avslutning med logdans.
I Ås var det hembygdsföreningen som stod för 
visning av hembygdsparken med  
servering av ostkaka. LRF hade ostlotteri och 
aftonandakt med korvgrillning avslutade.
Tallberga Köpcentrum hade ARLA utställning 
med barnaktiviteter. 
Dannäs byalag med flera anordnade Dannäs-
dagen samma dag med musikstund i kyrkan 
och aktiviteter vid Gavlö strand, hästskjuts-
åkning, ponnyridning, hemslöjdsförsäljning, 
segling, vattenskidåkning, notdragning, kanot-
tävling och visor vid stranden.
Bolmens fritidsförening hade bl a konst- foto- 
och hantverksutställning, optimistjollesegling, 
uppvisning av Ljungby Dykarklubb samt en  
studie- och kultursatsning med ABF och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan om järnvägshisto-
ria. 
Odensjö sockenråd förlade sin traditionella 
sommarfest i Hembygdsparken till denna dag 
med servering, hoppborg, fiskdamm, luftgevärs-
skytte mm. S/S Angantyr seglade och på kvällen 
var det helgmålsbön och senare dans.
Tiraholms Fisk hade en välbesökt gammal-
dags marknad, turbåtar på Bolmen och i 
Unnaryd hade hembygdsföreningen öppet i 
Bonadsmuseet med en speciell utställning av 
Sydsvenskt bonadsmåleri.

Kommande arbete 
Fiskevårdsföreningen har för avsikt att verka 
för att göra sjön mer tillgänglig.  Det kommer 
att ske genom en utveckling av information 
med allmänna upplysningar men också med 
tydliga väghänvisningar till p-platser, rastplat-
ser,  fiskebryggor, båtramper, grillplatser m.m. 
som lokaliseras till lämpliga platser runt sjön.  
De platser som markerats på bilagda karta är 
bara översiktligt studerade och kräver mer ut-
redning innan de kan fastläggas. De eventuel-
la skydd och  informationstavlor som kommer 
att sättas upp skall ha ett enhetligt utseende 
som är lokalt anpassat och ger ett trevligt in-
tryck. Fiskevårdsföreningen kommer att aktivt 
arbeta för en utveckling av fisket och därmed 
samhörig verksamhet samt   
marknadsföring  av detta. Närmast kommer en 
ny heltäckande karta för området att utarbe-
tas.

Föreningen kommer också aktivt att arbeta för 
att projektet vid Önne kvarn, som innefattar 
biotopvård i rinnande vatten, slutförs. Arbetet 
med fiskevård är naturligt nog en av de högst 
prioriterade arbetsområdena. I detta arbete 
ingår många viktiga delprojekt. 
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