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TEMA: Semester på hemmaplan

Häftiga vyer
Henrik Björkman visar bilder från
förra sommarens klättring vid Aspen.
Äventyraren från Västmanland har åkt
skidor i Nya Zeeland, simmat med vithajar i Sydafrika och är bosatt i Göteborg.
– Vyerna här vid Aspen är ju jättehäftiga!
Tänk att få komma ut så här, bara 20
minuter från Göteborg.

– Det var en fantastisk dag, säger Henrik.
Med strålande väder och en underbar plats –
det var så exotiskt. Att man har tillgång till
något så fantastiskt, så nära!
Man behöver inte ens vara klättrare för att
uppleva den svindlande utsikten över Aspen.
Goråsspåren bjuder härliga promenader i
den kuperade terrängen. Henrik betonar
att man inte ska klättra själv utan att kunna
säkerhet.

– Det är lite speciellt att lämna
över ansvaret till någon man aldrig träffat förut. Han som säkrade mig här var jätteduktig.
Henrik visar också bilder från
wakeboardåkning på Mjörn.
Men det kräver att man känner någon som har en båt
med många hästkrafter.
Lite mer lättillgängligt
är att hyra en kanot i
Tollered och paddla ut
på Sävelången. Men
Henrik återgår till
klätterbilderna.
– Nu blir jag jättesugen på att åka till
Aspen och klättra
igen!

MILJÖBIL UNDER
SOMMAREN?
EN TIMME ELLER
HELA SEMETERN?
BOKA SJÄLV PÅ
KOMMUNENS
HEMSIDA!
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inne och ute

vårt mesta turistmål

Upptäck vårt
fantastiska Lerum
Detta nummer av Gröna sidorna har
semester på hemmaplan som tema.
Varför resa utomlands när Sverige är
som bäst? Det finns massor att upptäcka
alldeles i närheten. Mer än du tror, som vi
säger i Lerum.

Ett bra sätt att upptäcka nya saker är att
bryta med vardagens mönster. På så sätt
ser man saker och ting ur andra perspektiv. Den som brukar ta bussen kan välja att
cykla, cyklisten kanske hyr en miljöbil i vår
miljöbilspool och bilisten tar bussen! Själv
kommer jag att gå ut i naturen, ta med
matsäck och njuta av vår underbara natur.
Jag tänker också ta del av vårt fantastiska
kulturutbud.

Att semestra på hemmaplan är bra för
både miljön och det lokala näringslivet.
Lokalt och hållbart odlad mat, tillagad
av kreativa Lerumsföretag som ger våra
ungdomar inflytande genom sommarjobb
– det är pusselbitarna i vår vision att bli
Sveriges ledande miljökommun!
Anna-Lena Holberg
kommunstyrelsens ordförande

Bäverspaning vid Säveån
Tyst – vad är det? Det prasslar i fjolårsgräset mellan gångvägen och Säveån.
Kan det vara en bäver? Nej, det är bara
en koltrasthona som letar efter mask.

En grå stubbe sticker upp ur grönskan på
strandbanken. Upptill ser den ut som en vässad penna med avbruten spets.
– Trädet är nedhugget för att bävern har
varit där och gnagt, säger Maria Magnusson,
naturvårdshandläggare i Lerums kommun.
– Förmodligen har man varit rädd att det
skulle falla över gångvägen. Egentligen hade
det varit bättre att bara lägga det ner, så att
bävern kommer åt grenarna - annars går den
bara på andra träd.
Maria lyfter kikaren och spanar mot andra
sidan av ån. Ser hon något som rör sig? Hon
skannar av vegetationen.
Lämpligt ställe
– Jag tror att det skulle vara ett lämpligt ställe
för bävern där. Den gräver gångar och bor i
strandbrinken längs ån. Men den är ganska

Kortisar:
Maria. Trädkronorna blir väldigt täta, så det

skygg och gömmer sig, säger Maria.
Lättare då att få syn på växterna. Här finns
bland annat en sorts ormbunkar med mestadels släta, gröna blad och några enstaka
bruna. De flesta sorter har sporerna på
undersidan bladen, men inte de här.
– Strutbräken, säger Maria. Den heter så för
att den växer som en strut. De bruna bladen
är deras fortplantningsorgan. Ganska ovanlig, men lättare att upptäcka än bävern.

Mumma för mångfald
Hon bläddrar i den medhavda floran. Kanske
skulle vi också haft med oss en insektsbok,
för en bit bort har kommunen lagt lindar
från Floda allé.
– Död ved – det är mumma för biologisk
mångfald! Många insekter är beroende av
gamla träd där det bildas mull.
Överallt är marken grön. Fräken och bräken
och kirskål – en gammal bekant för alla som
har trädgård. Men i en brant sluttning är
marken brun av fjolårslöv. Inget grönt.
– Det där är en ek, resten är bokar, säger

växer ingenting på marken under dem efter
bladsprickningen.
Lyssna i förväg
Något rör sig ute på vattnet, och Maria lyfter
kikaren. Nu kanske? Men nej, det är en liten
knipa som är ute och simmar.
En halv skolklass kommer joggande och
Maria hör en större hackspetts varnande läte.
För den som inte är van att identifiera fågelläten rekommenderar Maria att gå ut och
lyssna tillsammans med någon som kan lite
mer, eller låna en skiva med fågelläten och
lyssna i förväg.
– Det finns skivor med grodläten också.
Nästan överallt där det finns dammar, finns
det grodor. Men grodor hör man mest under
tidig vår.
Ja, det gäller att anpassa sig efter de djur man
vill se ute i naturen. Mitt på dagen mitt i
Lerum håller sig bävern gömd.
– Gryning och skymning är bästa tiden för
bäverspaning, säger Maria.

I skuggan av Häradsbron har bävern varit framme och gnagt.
– På baksidan här är träet grått, säger naturvårdshandläggare Maria Magnusson. Där var det länge sedan de gnagde. Men här på
framsidan måste de ha varit ganska nyss.

Naturreservat i Lerum:
Risveden
Rammdalen
Nääs ekhagar
Säveån

På gång:
Lerån
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Semestertips...
Fiska i Sjövik
Orange express tar dig till Sjövik. Där kan
du hyra en fiskestuga, och båten ingår.
Gös, gädda och abborre får du däremot
själv fiska upp ur Mjörn. Fiskekort finns
att köpa på plats, på KomIn och på flera
andra ställen i kommunen.

Hitta din egen badplats

– Här återuppväcker vi gamla kunskaper, säger Ulrika Lindh på Slöjd och
Byggnadsvård. I år kommer vi att ha nästan hundra kurser till exempel tango,
tovning och trädbeskärning.

Inredning inne och ute
Inne på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs
doftar det tjära och linolja. Från Mulle
Mecks verkstad hörs barnskratt och
uppe på loftet testar någon en idé med
hjälp av en drillborr. I utställningen står
lådor med ull och hampa som känns
mjuk mot huden.

– Vi försöker inrikta oss på material som
byggvaruhusen inte tror finns, säger Ulrika
Lindh.
Hon är byggnadsantikvarie på Slöjd &
Byggnadsvård. Ull och hampa är bra isoleringsmaterial som allt fler får upp ögonen
för.
– Varför köpa byggmaterial från utlandet
när du kan handla närproducerat? Det
behöver inte bli dyrare, men du sparar miljön med kortare transporter och gynnar det
lokala näringslivet.
Guldgruva av kunskap
Här får du tips på vilka material du kan
använda till ditt projekt, och var du hittar
de lokala leverantörerna. Slöjdarnas detaljkunskap om material och hantverk, och
byggnadsvårdarnas kunnande om hus är en
riktig guldgruva. Råden är alldeles gratis du kan till och med boka en timmes rådgivning där du tar med dig skisser och bilder
för just ditt projekt.
– Och har du en idé som du vill testa är du
välkommen upp på loftet, säger Ulrika. För
att sätta fart på idéer eller bara sitta en stund
och grunna. Där finns hyvelbänkar, verktyg
och andra bra-å-ha-saker, en meck-verkstad
för vuxna.

Mecka och tälja
Den som har barnen med sig är välkommen
in till Mulle Mecks snickeriverkstad. Den
drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och
är öppen torsdag till söndag hela sommaren.
För 50 kronor kan barn och vuxna snickra
sig en bil, en fågelholk eller något annat
som fantasin hittar på.
– Varför inte tälja en barkbåt? säger Ulrika.
I vår butik kommer du att kunna hyra en
korg med instruktioner och material.
Eller så kan man helt enkelt slå sig ner med
en bok. Förutom böckerna om Mulle Meck,
finns här ett gediget bibliotek om byggnadsvård och slöjd att inspireras av.
Trä rör sig
I sommarens utställning, Hållbara hem,
ingår bland annat också fem bodar från
förra årets utställning. I år går de från bod
till bo, med inredning både inne och ute
som tema. I Skogskojan står slöjdaren Knut
Östgård och snidar ett foder. Han följer
träets ådring.
– Först var det träd, nu är det trä, säger
han. Träd rör sig, och trä rör sig. Det gäller att utnyttja de rörelserna. Ja, det där
kommer jag att prata mer om på ett av våra
nördkaféer.
– Ibland kommer bodarna att vara bemannade, säger Ulrika. Med slöjdare, byggnadsvårdare, konstnärer, designers och konsthantverkare. Vi får lägga ut tiderna på vår
hemsida, www.bvn.se.

Med 200 sjöar är chansen stor att du hittar din alldeles egen badplats. Det finns
även ett flertal kommunala badplatser,
och nytt för i år är att du här har möjligheten att sortera dina sopor. För regniga
dagar passar Vattenpalatset bättre.

Med el och paddel
I maj sjösattes en elbåt i Sävelången. En
kopia av den ångbåt som gick mellan
Floda och Tollered för 100 år sedan.
Det finns en promenadguide för samhället där historiens vingslag fläktar, och här
kan du hyra en kanot och paddla ut på
Sävelången eller Torskabotten.
Det finns flera alternativ för övernattning i
området. Fråga Turistbyrån (t.ex. den helt
nya i KomIn på Bagges Torg!).

Cykeln till stallet
Cykeln lämpar sig alldeles utmärkt för
en upptäcktsfärd i Lerum. Från de allra
flesta delarna av kommunen kan du till
exempel nå Öijared, där det går att hyra
islandshästar.

Länkar
www.visitlerum.nu
www.bvn.se
www.naas.se
www.vasttrafik.se

Turistinformation
Tollered: Nääs Fabriker Hotell &
restaurang, 031-799 63 00
Floda: Lilla Ön, 0302-301 40
Nääs: Nääs Slott, 0302-312 25
Lerum: Kom In/Medborgarkontoret,
0302-52 20 00
Gråbo: Stora Lundby Golf, 0302-442 00
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Ett område att längta till
Området kring Nääs slott lockar en
kvarts miljon besökare varje år. Nu finns
en grupp som arbetar för att utveckla
bygden ytterligare, Nääs & co. I maj stod
sjöpromenaden Floda – Nääs klar.

Eva Bamberg har precis börjat arbeta för
Nääs & co. När hon öppnar munnen avslöjar hennes västmanländska att hon inte är
härifrån. Hon berättar om sin första promenad kring Sävelången:
– Jag gick bort mig, för jag blev så betagen
av naturen. Strandpromenaden är bara åtta
kilometer lång, men det tog mig över två
timmar.
Annars är det lätt att hitta rätt. Vid Floda
station finns en tydlig karta. Längs vägen,
som är utmärkt med gröna vägvisare, finns
fler kartor. Hela varvet runt lämpar sig för
både fötter och hjul. Barnvagnar, rollatorer,
rullstolar och cyklar är välkomna.
Det finns gott om ställen att stanna till
på. Sex rastplatser, tre fik och lika många
badplatser. Kanske till och med passa på att
övernatta på slottet, som erbjuder bed &
breakfast? Här finns också värdshus, hästar
och gårdsbutik.
Slottet har visningar varje dag hela sommaren, och på Nääs konsthantverk kan du både
handla, fika och se utställningar.
– Det har blivit mitt favoritställe, säger Eva.
Där finns så många vackra saker att titta på.
Eva Bamberg på Nääs & co framför kartan över Floda – Nääs sjöpromenad.

Vad tycker du?
Tyck till om bilagan eller säg din mening om något helt annat om vårt visionsarbete. Inflytande är ett av ledorden för att nå Lerums vision 2025.
Skicka in talongen till: Lerums kommun, att. Björn Ek, 443 80 Lerum, eller gå in
på www.lerum.se/vision2025. Talongen kan även lämnas direkt till kommunens
medborgarkontor, KomIn, på Bagges Torg, öppettider:
måndag kl 8 - 18, tisdag - torsdag kl 8 -17, fredag kl 8 - 15

Vilket är ditt bästa
semestertips på
hemmaplan?
Maria Larm
Hera, Sjövik

och

– Det är väldigt vackert här. Fina promenadvägar genom skogen och längs Mjörn.
Banvallen till exempel, den går ända ner
till Gråbo.
Mattias Johansson,
Stenkullen

– Om man är naturintresserad så är
Härskogen ett jättefint område. Och
så sol och bad vid
Aspen och Stamsjön!
Peter Berg, Tollered

– Bada där uppe i
Torskabotten. Det är
ganska många som
gör det, för det är bra
för barnen där.

Rebecca Kronander
Lindström, Gråbo

– Trädgården! Ta
hand om blommorna och klippa gräs.
Det är jätteskönt.

Peter Sundström,
Hedefors

– Fotografera runt
Säveån. Kanske gå
ut en tidig morgon
klockan fem och
utforska ljuset. Det
är så vackert här!

Jag tycker att:

Avsändare (valfritt att ange):
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