
GRÄNSKURIREN
- nyheter från Högsåsen, nordvästra Tiveden 

och Sveriges mesta Gränsbygd
www.hogsasenitiveden.se  Facebook Högsåsen kultur & natur

Tack för responsen !
Det är på sin plats med ett tack för mejl och tele-
fonsamtal, för uppmuntrande kommentarer och tips 
efter septembernumret av Gränskuriren.
Redaktionen följer upp tipsen. Tack återigen.

För Högsåsenföreningen
Ulf Sandberg, redaktionsansvarig

070 223 90 42, ulf.sandberg@hogsasenitiveden.se

Nov. 2017

Innehåll 
Optimism i vår bygd........................................................................................sid 2 
Fredrik tror på Karlsborg som filminspelningsstad...........................................sid 3
Otterbäcken fick ja till stort projekt................................................................sid 3
Björns lysande ljusidé....................................................................................sid 4
Nya entreprenörer i Tived-Sannerud................................................................sid 4
Reko-ringarna växer. Ny i Hova/Gullspång.......................................................sid 5
Vårt uppskattade kolmileland.........................................................................sid 5 
Elins idé röner framgång................................................................................sid 6
Kees hittar älg mest varje dag,,,,,,...................................................................sid 6
Ibland behöver man fundera lite extra - Martha & Anders.................................sid 7
Nytt på gång i Tivedens vandringscentrum.......................................................sid 8
Blandat från bygden kort o gott.......................................................................sid 9 
Den eviga frågan om längre säsong...............................................................sid 10
Nätverk tar upp Offroad o fyrhjulingar...........................................................sid 10
Anders en mångsysslare...............................................................................sid 11 
Gruvmöte och föredrag i Undenäs.................................................................sid 12
Annonser Gullspångs kommun och LONA-projekt...................................................sid 13

GRÄNSKURIREN är ett Nyhetsbrev som kom ut första 
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Det är positiva tongångar
- optimism på många håll i vår sargade bygd

- Det går bra...Händer 
mycket och många är 
optimistiska.
Näringslivschefen i Karls-
borgs kommun, Fredrik 
Tidholm är en av många 
som känner av de ”nya 
vindarna” i Gränsbygden.
- Det är många som satsar 
och som verkligen vill ut-
veckla sin verksamhet och 
är öppna för samarbeten.

Många stålbad
Karlsborgs kommun har 
gjort både sina ”stålbad” 
och rutschkaneresor. 
Den forna så traditions-
tyngda militärstaden har 
till stora delar fått ställa 
om - för att återhämta 
både arbetstillfällen och 
framtidstro.

”Många vill något”
- Allt är naturligtvis inte 
bra, men det jag tycker är 
viktigt är just att så många 
vill något. Vill verkligen 
få vår kommun att ut-
vecklas.

Samma känsla
Lite fler telefonsamtal 

runt om i Gränsbygden 
och Tiveden förstärker 
denna positiva och op-
timistiska känsla och 
atmosfär.
Såväl inom offentlig sek-
tor, som privata entrepre-
nörer och flertal fören-
ingar, så är tongångarna 
desamma.

Kanske nått botten
Kanske har vår sargade 
bygd - och de mindre 
landsbygdskommunerna - 
nått botten.
Detta är inte platsen för 
djupare utläggningar eller 
djupare analyser, men 
några punkter kan vara på 
sin plats.

Urbaniseringen 
mattats

* Den omfattande urba-
niseringen har mattats av. 
Att städerna växer mycket 
beror på att de som bor 
där skaffar barn i större 
utsträckning.
* Den mycket stora 
inflyttningen av utrikes 
födda, flyktingar-invand- rare är avgörande.

* En viss inflyttning från 
storstadsområdena till 
landsbygden kan noteras.

Den lokala 
handelsbalansen

Det går inte heller att 
komma ifrån att fler och 
fler landsbygdskommuner 
mer och mer förstått talet 
om sin ”handelsbalans”.
En bygds tillväxt beror 
till syvende och sist på 
att kapitalet och pengar 
flödar - in i bygden.

Går inte
Det går aldrig att uppnå 

utveckling om bygdens 
kapital i alltför utsträck-
ning hamnar någon an-
nanstans - i storstaden, i 
Skåne eller utomlands.

Lysande exempel
Det är därför ex lokal pro-
duktion av mat eller olika 
tjänster är så fantastiskt 
bra.
Liksom att via besöksnä-
ringen få extra tillskott.
Lokalt gemensamt ut-
vecklingsarbete är alltså 
ett lysande recept.
Samarbete är oöverträffat 
för att skapa utveckling.

Småbåtshamnen i Olshammar.

Ribbingsfors Golf & Kultur, vid Gullspång, är en av 
flera privata mångmiljonsatsningar i vår Gränsbygd.

Karlsborgs fästningsområde från luften.



”Kompetensen fanns - jag förde samman alla”
Faksimil från SLA som visar 
redan befintlig kompetens och 
yrkeskunskap i Karlsborg inom 
branschen - film.
- Skall ärligt sägas att jag blev 
överraskad när jag förstod vilka 
drivna och framgångsrika yrkes-
proffs det fanns.
Fredrik Tidholm, näringslivschef i 
Karlsborg summerar sin upptäckt.

Stort projekt på gång
En upptäckt som blev träffar och 
möten och tillm slut efter mycket 
jobb ett 1,5 miljon Leaderprojekt.
”Filmtorget Karlsborg” är namnet 
och målet att se till att filmer hit-
tar just bra inspelningsplatser för 
filmer - i Karlsborg.
Kärt barn har många namn.

Hitta rätta platser
Denna bransch heter Movie loca-
tion och det finns Site guides och 
Local guides. 
Ett jättearbete för att göra film är så 
klart att hitta rätt skådespelare och 
andra i filmen.

Fredrik fick en idé om Karlsborg och film

Men lika viktigt att hitta rätta in-
spelningsplatser.
Och då finns företag som speciali-
serat sig att hitta dessa. 
- Det visade sig att flera entrepre-
nörer i Karlsborg är etablerade 
inom branschen, förklarar närings-
livschefen.
- Och dom ställde upp på idén vi 
hade om att satsa gemensamt att 
saluföra Karlsborg.
Sagt och gjort.
Nu är ansökan godkänd.
- Skall bli jättespännande och se 

Otterbäcken når fram - nytt stort
gemensamt utvecklingsprojekt på gång

Karlsborgsföretaget Expeditionary 
Solutions Sweden är de som hittar 
inspelningsplatser för välkända TV 
-programmet ”Det största äventyret”.

hur långt vi kan komma.
Ringar på vattnet

Det finns en vinstlott till runt hör-
net.
Numera är det som bekant vanligt 
att utveckla turism kring olika 
platser där exempelvis böcker eller 
filmer utspelar sig.

Växer allt mer
Nischen växer otroligt mycket och 
är en typisk modern besöksnärings-
nisch.
Kulturen i alla former betyder allt 
mer inom besöksnäringen.

Föreningar i Otterbäcken har 
haft en lång process för att ge-
mensamt arbeta fram en ansö-
kan om ett Leaderprojekt.
Nu verkar det som om det ger 
resultat.
Ansökan som handlar om att 
lyfta olika delar av samhället 
vid Vänerns strand har fått fullt 
klartecken i Nordvästra Skara-
borgs Laggrupp. 
Återstår Jordbruksverket som 
dock i princip inte ändrar beslut.

Projektnamn är ”Utveckla kust-
område Otterbäcken med närom-
råde”.

Syftet
Och syftet är att - ”stärka gemen-
skapen i Otterbäcken genom att 
skapa möjlighet till aktiviteter, 
som riktar sig till alla boende i 
Otterbäcken med omnejd, med 
speciellt fokus på ungdomar, 
nyanlända och äldre.”
Beviljad projektsumma är drygt 
600.000 kr.
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Björns ljusa idé om att lysa upp höstmörkret
Bra idéer är som sagts 
till för att ”knyckas” 
och omvandla utifrån 
lokala förutsättningar.
Björn Palmqvist, i Tiveds 
Hembygdsförening hit-
tade en sådan i skogarna 
för fem år sedan.
Det blev arrangemanget - 
Ljusfesten.
- Och nu är saken den 
att vi numera inte ryms 
riktigt i hembygdsgården 
för det avslutande fikat, 
ler Björn.

Välkänd eldsjäl
Björn är en av dessa 

idékläckare och genuina 
eldsjälar i Tiveden och 
Gränsbygden. 
Journalist sedan många 
år - tidigare på Nerikes 
Allehanda och numera på 
Länsposten.
Vilket så klart inneburit 
att har han producerat 
otaliga artiklar om vad 
som händer i bygderna.
Och fortsätter göra det.

Göra verkstad
Aktiv i föreningsliv på 
lokal och distriktsnivå - 
med en aldring sinnande 
vilja att hjälpa, att hitta 

nya aktiviteter.
Lysa upp i höstmörkret
- Grunden till det hela är 
att för en kväll skapa en 
fin stämning i det begyn-
nande höstmörkret. 
- Vi använder bara le-
vande ljus på olika sätt. 
Platsen är den lilla tjärnen 
Lomsjön vid hembygds-
gården Dammtorp.

Förankrad flotte
Marschaller runt sjön och 
mitt i Lomsjön en förank-
rad flotte med underbart 
lysande ljus - är några 
inslag.

- Det utvecklas för varje 
år och blir allt mer popu-
lärt.
- Vi brukar ha lite mu-
sik och kaffeservering i 
hembygdsgården. Nu har 
vi nått gränsen för vad vi 
klarar, konstaterar Björn.

Inga andra
- Tror inte det finns på 
andra platser i vår bygd, 
säger Björn.
Så visst det är väl bara 
börja planera till nästa 
höst. 
Och kolla så det inte kol-
liderar med andra.

Ljusfest i Lomsjön vid hembygdsgården i Dammtorp, Tived. Ett allt populärare arrangemang.

Nytt i Tived-Sannerud
Artikeln med vidstående 
illustration är skriven 
av Björn Palmqvist och 
hämtad ur Länsposten.
Den berättar om ett nyin-
flyttat par från Tyskland 
som köpt fd. Sanneruds 
café.

Mer nytt
Byggnaden ligger granne 
till Tiveds handel som ju 
som bekant fått nya ägare. 
Ett nyinflyttat par från 

Stockholm.
Nischat

Paret från Tyskland riktar 
in sig på en smal specia-
liserad nisch - att rosta 
kaffe.
Något de gjort i Tyskland 
och har således en kund-
bas redan.
Så framöver blir det 
möjligt att köpa purfärskt 
nyrostat kaffe i och från 
Tived - Sannerud.
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Rekoring bildad i Hova/Gullspång
Rekoring utlämning i Hova.

Eva Rittsel är glas-
konstnär och även 
entreprenör med ett 
äppelmusteri.
Hon tände på idén med 
Rekoring och satte snurr 
på idén.

Facebook
I Rekoringen lägger 
lokala entreprenörer ut 
sina produkter på en 
facebooksida.
Intresserade köpare 
beställer.
Bestämd tid och plats

Det finns en gemensam 
bestämd tid och plats 
för utlämning.
Inga mellanhänder, 
ingen administration 
och ingen ”aktiv” för-
säljning på plats.

Fransk o Finland
Från grunden en fransk 
idé, men som kom till 

Sverige via Finland.
Även Jordbruksverket 
stödjer aktivt modellen.

Premiär i augusti
Måndagen den 14e 
augusti hade Eva arbetat 
ihop tillräckligt med 
lokala producenter och 
intresserade köpare.
Den första försäljnings-
träffen kunde ordnas.

Många producenter
Tolv producenter fanns 
med som hade fått 
köpare på ett mycket 
varierat utbud.

Även Gullspång
En lyckad start på det 
nya. Försäljningstillfälle 
en gång i månaden är 
tanken.
Och efter bara ett kort 
tag bestämdes att även 
ha försäljning i Gull-
spång.

Karlsborg och Töreboda har också 
Rekoringar - men tunt i Örebro län

Rekoringen har slagit 
väl ut i hela Skaraborg 
visar en snabbkoll.
I vår bygd var Karls-
borg tidigt ute. 
Där provades olika 
upplägg, men numera är 
försäljningsstället uppe 

på Fästningstorget.
Finns även i Töreboda.
Skövde, Skara och 
Grästorp likaså.
Verkar lite tunnsått i 
Örebro län, även om det 
finns en Sydnärke med 
utlämning i Kumla.

Vårt populära kolmileland
- en genuint fantastisk 
kulturhistorisk insats

Kolmilebygget i Fluge-
byn utanför Undenäs är 
gigantiskt liksom vid-
hängande skorsten.
Milorna i Dammtorp 
och Kampetorp är också 
mäktiga.
”Katten bland hermili-
nerna” är den i Högsåsen, 
Kvarnfallet - en mindre 
mila av äldsta modell - 
sk. stickmila, utan skor-
sten

Många engagerade
Många är engagerade i 
det inte helt enkla arbetet 
att såväl resa milan som 
framförallt att vaka och 
vakta dygnet.
Att hålla koll så kolnings-

processen går som den 
skall.
De första dygnen är mest 
kritiska när den kalla 
veden och luften värms 
upp.
För vidare en tradition 

Alla gör en stor insats att 
hålla kolningstraditionen 
levande.
Och samtidigt visas 
respekten för alla gene-
rationer som slitit så - då 
förr i tiden för att dryga ut 
familjekassan lite.

Sensommaren
Nu är det en fint nöje för 
så många besökare.
Sensommar år 2018 år det 
dags igen.

Kolmilan i Flugebyn, Undenäs är gigantisk. Bild från 
Facebooksidan för kolmilan.



Elins idé röner stor framgång
Tanken på - Livskvalité 
- blev så en fråga.
”Vad är livskvalité för 
dig.
Hitta ditt drömboende i 
Gullspångs kommun”.
Det blev en mycket upp-
märksammad kampanj.
Sedan ett antal år är det 
ny luft i kommunhuset 
- som inte bara beror på 
nytt ventilationssystem.
Det är nytänkande, vilja 
att lyssna - vara öppen 
för nya idéer och ta nya 
initiativ - som tagit plats i 
den gula tegelbyggnaden.

Organisera upp
Stabschef Elin Asp är en 
som satt avtryck - som 
gör skillnad.
Som turistansvarig orga-
niserade och strukturera-
de hon, tillsammans med 
Agatha Lahaise och Jane 
Rosenlind, upp verksam-
heten.
De fräschade upp hem-
sidan, tog till nya grepp 
inom marknadsföringen.
De arbetade medvetet 
med att hitta nya samar-
betsformer mellan entre-
prenörer.

Kommunen syntes
Såg till att kommunen 
kom med aktivt i såväl de 
regionala som nationella 
nätverken.
Plötsligt syntes kommu-
nen överallt.
Så kom idén att fokusera 
på livskvalitén i kommu-

Elin Asp, stabschef i Gullspångs kommun fick en idé om att sätta -  
Livskvalité - i fokus. Fotot från artikel i MT. Fotograf Owe Hermansson.

nen.
Upplägg att låta nyinflyt-
tade själva berätta hur 
livet var, hur vardagen 
såg ut - att sätta livet i 
den lilla landsbygdskom-
munen i fokus.
Gensvaret och uppmärk-
samheten lät inte vänta 

på sig. Det blev mycket 
press och media.
Mycket prat och ringar på 
vattnet.

Uppskattade
Och nyinflyttade kände 
sig uppskattade.
Vilket de självklart berät-
tar i sina nätverk.

Kees hittar älg - mest varje dag
Otterbergets camping 
vid sjön Skagern är 
känd sedan länge för 
sina Dragspelsstämmor.
Den har numera även bli-
vit en Durspelsstämma. 
Kees och Lydia Donkers-
teeg märkte intresset och 
premiären under ”Sköna 
maj” blev mer än lyckad.
De har målmedvetet 
utvecklat cykelleder i 
samarbete med Fårgården 

Åsebol.
De har investerat i an-
läggningen.
Och lagt till en aktivitet 
för sina gäster - Älgsafari.
Det var tänkt någon gång 
i veckan. Men icke - det 
har blivit mest varje kväll.
Omåttligt populärt. Inte 
blir det sämre av att Kees 
också hittar älg. Tidskrä-
vande och noggran recog-
nosering lönar sig. 
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Martha och Anders tar en månads paus- Efter att våra gäster 
varit här bara någon 
timme, så kan man näs-
tan se på dem att stres-
sen börjat rinna av.
- Här är så fantastiskt 
säger dom.
- Det är just det vi vill att 
alla skall uppleva. Och vi 
vill utveckla det ännu mer 
än vad vi erbjuder idag.

Hittat sitt kan tyckas
Martha Thernsjö och 
Anders Tivell med sitt 
”Hemma hos Märtha & 
Anders” har hittat sin spe-
ciella nisch - kan tyckas.
De erbjuder genuint håll-
bart och ekologiskt rakt 
igen.

Många kurser
De har kurser i medita-
tion, att uppleva och bli 
ett med naturen. 
De har engagerat världs-

kända föreläsare och haft 
fullbokade helger.

Åker till Indien
- Men...Nä, vi vill hitta 
något annat, något mer. 
Så vi far faktiskt till 
Indien i en månad och 
skall hitta mer inspira-
tion, förklarar Martha och 
berättar att hennes dotter 
är volontär där.

Till Vandana Shiva
Och inte var som helst 
utan hos den världskända 
kämpen,  Vandana Shiva.
Shiva kämpar sedan 
decennier tillbaka mot de 
ledande globala företagen 
som numera förbjuder 
vanliga bönder att ta 
överskott av årets skörd 
och använda som utsäde 
följande år.

Ibland behöver man fundera lite extra
Fjällkokalven ”Vilda” som bor hos Martha o Anders i Perstorp. 

Bolagen kräver
Bolagen kräver att bön-
derna köper nytt utsäde 
varje år - av bolagens säd.
Det överlägset ledande 
bolaget är Monsanto, 
nyligen uppköpt av tyska 
Bauer. 

Uppe mot Himalaya
Så resan för Martha och 
Anders går först till pro-
vinsen Uttarakhand uppe 
i norra Indien.
- Sedan skall vi försöka 
ta oss ännu en bit uppåt. 
Där finns en fårfarm som 
tar emot gäster och man 
får delta i vardagsarbetet, 
summerar Martha - och 
påpekar att de avslutar 
resan i södra Indien.

Njuta av naturen
- Kanske hittar vi former 

för att kunna erbjuda våra 
gäster att njuta av naturen 
ännu mer och att vi får tid 
att tänka och fundera, vad 
vi egentligen skall hitta 
på. 

Nytt möte om kampen 
mot skogsavverkning 
runt Nationalparken
Anders Tivell är en av 
tre som leder arbetet 
med ”Buffertzoner”.
Projektet med Svea 
skog, Laxå kom-
mun m.fl. för att få en 
skogsavverkning, där 
skog nära leder och 
olika upplevelseplatser 
skyddas.
Den 6 november i 
Tiveds skola sker nästa 
möte i det viktiga ar-
betet. 
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Fortsatt utvecklingsarbete på Högsåsen och reservatet
Ledsystemet i ”Tivedens vandringscentrum” ändras 
Det har nu gått tio år sedan 
Högsåsenföreningen sjösatte sitt 
vandringsledssystem.
De positiva kommentarerna har 
under årens lopp varit många.

Ett påpekande
Ett påpekande har återkommit - det 
är för mycket vanlig grusväg.
Det har föreningen nu tänkt ändra 
på.
Arbetet startar i november och 
skall göras till 2018 års säsong. 

Lite unikt
Ledsystemet med sina fjorton leder, 
med sträckor från drygt en kilome-
ter till över två mil, är lite unikt.
Alla leder börjar och slutar nämli-
gen uppe på Högsåsen. 

Kombinera går bra
Dessutom kan de vandrare som så 
önskar kombinera flera leder.
Ytterligare en plusfaktor är att 
lederna går att koppla ihop med 
Ridleder.

Mycket stor ökning
Föreningen har märkt en mycket 
stor ökning av antalet vandrare.
Samarbetet med bygdens entrepre-
nörer ger resultat.
Och ledsystemet är idag en tydlig 
reseanledning till bygden.

Utvecklats till mer
Högsåsen har helt enkelt utveck-
lats och kan numera erbjuda ett 
litet fint levande Naturreservat och 
en turismanläggning med vand-
ringsledcentrum, plus uppbyggda 
Upplevelseplatser.

Historien viktig
Föreningen har också alltid lyft 
fram den lokala kulturhistorien i 
bygderna.
Information om smått och stort 
finns på Högsåsen, utmed leder och 
på informationstavlor. 
Dessutom finns föreningens webb-
sida Forskning i Tiveden.

Typisk Tivedennatur

Ledskyltar uppe vid Högsåsen och de två matarlederna. En norrut och en söderut.
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Blandat från bygden kort och gott

Jubileum för Julmarknad
Lördagen den 16:e december ar-
rangeras julmarknaden i Undenäs 
för tionde året i rad.
Utställare med allehanda hantverk, 
finns på plats.
Liksom det erbjuds ätbart och an-
nat som hör julen till kommer att 
finnas.
Platsen är utanför Undenäsgården, 
Det blir kaffeservering, livemusik 
och utställning i Byahuset.
Dagen avslutas traditionsenligt 
med julsånger och Lucia i Undenäs 
kyrka.
Ovan från Tiveden.nu

Näringslivsdag i Laxå
Torsdag  9 november blir det Nä-
ringslivsdag i Laxå, Herrgården, 
Gamla Tivägen.
Mats Fransson, utvecklingschef 
berättar.
”Vi räknar med att Telia, IP-only, 
Air2Fiber, Laxåhem, Jipa Fast-
igheter, Fastighetsbyrån, Bo Ru-
dolffson, Svenskt Näringsliv, Tåg i 
Bergslagen med flera kommer.”

Från Olshammar
Följande finns på hemsidan för 
Olshammar Bygdelag.
Munksjö ger tillstånd att få starta 
upp en mack i container för både 
bensin och diesel.
Skall placeras på parkeringen i 
centrum. 
Nu kan bolaget börja projektera 
och söka de tillstånd som behövs. 
Sedan är det bara att hoppas att det 
går bra hela vägen.

Dropptaggsvamp.

Dropptaggsvamp
Bilden visar Dropptaggsvamp - bil-
den är tagen vid Fagertärn.
En relativt sällsynt svamp.
Slutsatsen som dras är att miljön är 
extra skyddsvärd.
Alltså i sig inte bara de världsbe-
römda röda näckrosorna.
Rapporteras om extra mycket folk 
gångna säsongen vid den vackra 
lilla tjärnen med de fantastiska 
näckrosorna.
Kiosken sköts av Olshammar Byg-
delag och Olshammargården och 
har så gjorts många år.

Askersunds kommun mejlade och 
bad om en bunt av tidningen ”Kul-
turturism i Tiveden och De stora 
sjöarnas land”. Det är ju Högsåsen-
föreningen som gjort tidningen och 
föreningen meddelar att det finns 
ett mindre antal kvar.

Succé för nybildade
Hova Utvecklingsbolag

Det tog bara några dagar så hade 
företag i Hova lagt upp 600.000 
kr i aktiekapital i nybildade Hova 
Utvecklingsbolag.
Bolaget göra i samarbete med Gull-
spångs kommun.
Första arbetsuppgiften har varit att 
få någon ordning och rätsida på 
”sorgebarnet” Hova Hotell.
Kommunen äger fastigheten - i 
bedrövligt skick - och hitta en form 
för att inte belasta kommunkassan 
och snedvrida konkurrensen med 
alltför låg hyra.
Ordförande i styrelsen är Gunnar 
Bohlin och verkstä’llande direktör 
Stefan ”Busken” Johansson.
Stefan välkänd profil med idrotts-
förflutet i samhället samt lång-
varig framgångsrik yrkeskarriär 
utomlands, bl.a. Saudiarabien och 
Ryssland.

Norrqvarn blir 
ny arrendator

Fastigheten Hova Hotell renoveras 
nu av Hova Utvecklingsbolag, se 
ovan text, och ny arrendator blir 
Norrqvarn.
Norrqvarnanläggningen utmed 
Göta kanal vid Lyrestad restaurang 
o hotell m.m. har de senaste åren 
haft en mycket stark utveckling.
Konceptet är yppersta kvalité på 
maten, med råvaror från regionen - 
tillagad av de främsta kockarna.
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Nätverk diskuterar frågan om fyrhjulingar och offroad
Rapporter under tu-
ristsäsongen om motor-
cykelgrupper som kört 
offroad.
Gäster hos entreprenörer 
som rullar ut sin fyr-
hjuling och frågar var i 
skogen de kan köra.

Allt populärare
Tiveden och Gränsbygden 
blir allt populärare som 
semestermål.
I takt med service och 
upplevelser byggs ut, 
så följer så klart diverse 
”nya problem” upp.

Buskörning
Buskörning med moto-
crosscyklar på ridleder 
och leder i stort - har flera 

finns och övrig informa-
tion kommer frågan att 
diskuteras och belysas på 
novemberträffen.
Terrängkörningslagen

Till grund för hur mo-
torfordon får framföras 
finns en lag - terrängkör-
ningslagen.
En i många avseenden 
mycket sträng lag. som i 
detalj reglerar användan-
det.
Länsstyrelsens hemsida
Länsstyrelsen i Örebro 
län har ett mycket infor-
mativt upplägg på sin 
hemsida för den som vill 
läsa mer.
Pedagogiskt upplagt och 

entreprenörer upplevt i 
flera år.
Det nya var grupper av 
motorcyklar som stört 
folk och kört på ställen de 
inte skall.

På ridled och på tomt
En av flera rapporter 
berättar om körning på 
ridled - tvärs över en tomt 
med barn. 
Fastighetsägaren fick 
stopp på gruppen och 
skällde ut dem.

Nätverk lyfter frågan
Nätverket i Gullspångs 
kommun med omnejd 
kommer att ta upp frågan 
på ett kommande möte.
Utifrån de rapporter som 

det mesta som man behö-
ver veta.

Visste inte om lagen
Utifrån det är det natur-
ligtvis mycket illavars-
lande att en entreprenör 
visat sig inte ens veta att 
det fanns en sådan lag.

Oavsett lagen
Men det finns en an-
nan aspekt vid sidan om 
lagen.
Är denna nya ”nisch” 
förenlig med bygdens 
marknadsföring och 
varumärke - om tystnad, 
stillhet - lugn och ro.
Frågor nätverket tänkt 
att samtala och diskutera 
kring. 

Den eviga frågan om att förlänga säsongen
Antalet besökare till 
vår bygd har stadigt 
ökat i många år. Det har 
tillkommit många nya 
entreprenörer. Flera har 
nyinvesterat.
Och under nio veckor har 
de flesta entreprenörer 
mer eller mindre fullt.

Viktig fråga
Men sedan ?
En fortsatt positiv utveck-
ling av vår bygd ligger 
lite i händerna om och hur 
säsongen kan förlängas.

Nätverk diskutera
Nätverket i Gullspångs 
kommun med omnejd, 
med arbetsnamnet ”Nät-
verk i Gränsbygd” har 
satt upp frågan på sitt 
nästa möte.

Outdoorturismen
Outdoor-turismen har ald-
rig varit större - hur kan 
bygden dra nytta av det ?
Kan nischade aktiviteter 
och specialsydda paket 

vara en väg ?
Vilka avgränsade mål-
grupper kan man rikta 
sig till ? 

Kulturturism ?
Kan bygdens kulturturism 
utvecklas och inbegripa 
fler lågsäsongs aktiviteter. 

Spännande frågor med 
många ”spår” att resonera 
om.
Spännande och viktig !

Hur kan turistsäsongen förlängas ? Är nischad outdoor verksamhet en väg att gå.
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- Hej, det är Anders och 
Vera Magasinet.
- Hej, det är Anders och 
Vera Taxi.
Anders Andersson i Bråta 
är som man säger - en 
typisk lokal kändis i Ho-
vatrakten.

Mångsysslare
Mångsysslare, lagom (?) 
rastlös, påhittig som få 
och hopplös att struktu-
rera saker.
- Jag är bättre på att fixa 
akuta saker som dyker 
upp, säger den forne be-
handlingshemschefen på 
Källtorp.
- I den världen gäller det 
att lösa saker snabbt.  
Även det som är fullkom-
ligt omöjligt.

Trångt o gemytligt
Vera Magasinet är ett 
lunchställe - trångt och 
gemytligt.

Inte många sittplatser 
erbjuds, men det finns fler 
i närliggande byggnad.
Den hyr Anders också ut 
för privata tillställningar.

Fri scen
Första lördagen varje må-
nad sedan flera år tillbaka 
kör han ”Fri scen”.
- Vet att den betytt en 
hel del för personer som 
klivit upp och kört sina 
premiäruppträdanden där.

Människor i centrum
Och det är människor, 
personerna som står i 
centrum för Andersson-
pojken...
- Jo, visst. Luncherna 
här är också möten och 
diskussioner för olika 
människor.

Övertog taxibilen
Så att överta taxibilen i 
Hova lockade så klart. 
Där handlar det ju verkli-

gen om möten med män-
niskor.
En nisch som visat sig gå 
över förväntan är cate-
ring. Något som kanske 
blir större vad det lider.

Den som lever får se vad 
mångsysslare och entre-
prenör Anders Andersson 
i Bråta tar sig till.
Det var ju det där med att 
strukturera...

Anders en lagom rastlös mångsysslare

Anders Andersson med Berjanda Cardaku anställd, 
utanför lunchstället Vera Magasinet.

Anders Andersson i Hova - mångsysslande entreprenör.
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På Högsåsen pågår 
utvecklingsarbete 
tack vare 
den statliga

Vad är livskvalité 
för dig?

Hitta ditt 
drömboende här! 
www.gullspang.se/livskvalitet

Bo på fårgård 
Andas in lantluften och var en 
del av ett hållbart ekologiskt 

sommarminne.

 
Vandra, cykla eller rid 
Upptäck bland annat 
Högsåsens vandrings-
central som erbjuder 14 
olika leder, Gullspångs-
älvens vandringsled eller 
leden runt sjön Skagern.

Turistbyrån tipsar

Gullspångs turistinformation  
Tel. 0506-361 00 www.gullspång.se

Trampa 
dressin  
i Gullspång 
(glöm inte 
badkläder 
och fika-
korg)
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