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De ekonomiska förutsättningarna för att driva 
projektet har bestått dels i medel från kommu-
ner och länsstyrelser (ca 100 000 för myndig-
hetsdelen), dels bidrag från Bolmens Fiske-
vårdsområdesförening, och s k Bygdemedel 
för  Lokala utvecklingsdelen. Pengarna har i 
huvudsak  

använts till en projektsekreterarfunktion,  
dvs. förmedlande länk mellan de två  
projektdelarna, eller resursperson för projektet 
som helhet. Arbetsgruppens deltagande har 
skett inom ramen för resp. myndighets  
ordinarie verksamhet. På samma sätt har 
fiskevårdsområdesföreningens ordförande 
bidragit i arbetsgrupp och styrgrupp.

*

* utbyggnad pågår
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Någon sammanhållen statistik över hur många turister det rör sig i Bolmenområdet finns inte, 
men för att få en uppfattning om storleksordningen kan nämnas att år 2000 kunde noteras 
107.000 gästnätter på Ljungbysidan. De senaste åren har antalet gästnätter ökat med 5-10%.

Ökningar kan också märkas på campingplatser m m på Västra sidan om Bolmen.

Som en illustration redovisas här trafiksiffror för färjan.

Bolmsöfärjan

År  Antal turer  Totalt antal motorfordon Totalt gång, cykel, moped
1998 8 356 31 091 9 971
1999  8 695  31 253 10 035
2000 8 502 30 048 7 895

Under juni, juli, agusti ökar trafiken markant i jämförelse med övriga månader.

Ytterligare en illustration är inkomster från försålda fiskekort.

År  1997 1998 1999  2000
 371.600:- 382.500:- 399.300:-  399.700:-
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Idékaltalog

Bolmenområdet borde ha samma utvecklingspotential som t ex  Siljansområdet framförallt i  
möjligheterna att locka till sig turister. Varför ser områdena då så olika ut? Vill vi inte ha fler  
turister i området eller ser vi inte möjligheterna? 

Det kan konstateras att det finns många möjligheter att utveckla produkter och tjänster som byg-
ger på bygdens förutsättningar. Man kan också fråga sig vad är det som saknas i området?

Här följer en början till en ide´katalog, som arbetsgruppen tagit fram:

· Sälja Bolmsövatten på flaska

· Dannäsljusstaken som souvenir

· Anordna jordbruksläger för barn och  hela familjer ( t ex 40-,50-talsepoken)

· Tillverka och sälja miniliar

· Bygga upp fiskemuseum med Bolmenfisk i akvarium, fiskeredskap, bolmenbåtar mm

· Utställningar om t ex resultat från utgrävningar i Piksborg och Odensjö.

· Guidade turer på Bolmen

· Utveckla sagoberättandet

· Marknadsför ”Bolmengubben” som gemensam souvenir för Bolmenområdet

· Sälja kopior av bonader – kurser i bonadsmåleri

· T ex tillverka  skarven, gösen eller något annat djur från området som mjukisdjur

· Tillverka järnsmycken

· Utveckla fler genuina fika- och matställen

· Sydvattenmuseum

· Ta fram typiska maträtter och bakverk för området. Tävling.

· Museum om färjans historia

· Vandrings- och cykelleder som knyter ihop olika aktiviteter 

· Vandrarhem

· Torpa omnibuss- dagsturer runt Bolmen

· Utveckla området runt Önnekvarn

· Samlingar från Länsmuseet visas på lämpligt ställe i bygden
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