
Slutrapport av projektet L 10 – 228 Rekreations Cen tra Vagnsjön  
 
Projektets genomförande: 
 
Projektet som varit rätt så omfattande har genomförts i flera olika delmoment eftersom vi lyckats med att få ett 
stort antal privatpersoner, lokala företag, Lysings Häradsallmänning, Vägverket, Ödeshögs kommun m.fl. att delta 
i projektet. I denna slutrapport kommer vi inte att skriva in företagsnamn eller namn på personer som genomfört 
enskilda delmoment i projektet. Vi kommer att ägna avslutningen av rapporten till att redogöra för och tacka dom 
som så välvilligt hjälpt oss att genomföra projektet. En annan viktig del i projektet har varit kontakten med 
kommunen, att anlägga bryggor och bygga en promenadstig innebär att man måste söka tillstånd om undantag 
från strandskydd såväl som bygglov för att projektet skulle kunna genomföras och därför har också en hel del tid 
lagts ner för att sköta de delar som krävs för att allting skall bli rätt och riktigt. 
 
En annan svårighet i projekt där man övertalat privata företag och entreprenörer att bidra till projektet med 
rabatter och gratis arbete är att man inte kan ”styra” arbetsinsatserna själv. Självklart är det så att en entreprenör 
måste ha friheten att själv bestämma när en insats eller en maskin kan avvaras men detta innebär också att 
projekt med så snäva tidsramar som detta får svårt att bestämma genomföringstakten och på så sätt hålla sig till 
tidtabellen. 
 
 
Projektledning 
 
Arbetet som projektledare och samordnare har inte varit helt enkelt, det ställts stora krav på projektledaren för att 
kunna hålla ihop dom olika delarna, ringa och boka tid med entreprenörer, samla arbetslagen under 
arbetsdagarna som anordnats. Vår projektledare har gjort en strålande insats och med de erfarenheter vi har idag 
vill vi uppmärksamma föreningen LEADER + Sommenbygd på vikten att ha en bra projektledare. Oftast försöker 
små projekt att klara det genom ”ideella krafter” för att spara på projektpengarna till ”viktigare” saker. Att stödja 
projektansökarna till att anställa en projektledare anser vi vore på sin plats, önskvärt vore också att LEADER + 
Sommenbygd hade möjligheter och resurspersoner som kunde stötta dessa ”eldsjälar” som agerar projektledare. 
Att ansvara för projektets genomförande, mobilisera befolkningen, samordna företag och utrustning och 
dessutom känna kravet på resultat och redovisning skulle kunna kännas lättare om man visste att man har en 
person som regelbundet håller kontakt, stödjer en och följer upp arbetet. 
 
 
Projektets styrgrupp 
 
Förutom projektledaren har delar av styrelserna för Boets Byalag & Ödeshögs Sportfiskeklubb bildat en styrgrupp 
som engagerats i projektet. Styrgruppen uppgift har varit att bistå projektledaren och projektets ekonomiansvarige 
med råd och stöd under projekttiden. Styrgruppen har haft regelbundna träffar där man diskuterat projektet och 
dess genomförande regelbundet. 
 
 
Etapp 1.  Ansökan om bygglov och undantag från strandskydd 
 
Under den inledande delen av projektet Rekreations Centra Vagnsjön så arbetade vi fram ritningar på hur 
promenadstigen skulle byggas, storlekar, exakta mått och placering av såväl metes som bad och 
handikappbrygga arbetades fram och skickades in till kommunen. Ansvarig på kommunen Urban Runesson har 
besökt platsen vid flera tillfällen och gett oss råd och anvisningar vilka ritningar och andra handlingar som krävs. 
Eftersom projektets huvudsyfte är att öka tillgängligheten till området för allmänheten ser man från kommunens 
sida det som ett mycket gott exempel på där man kan få undantag från strandskyddsreglerna.  
 
 
 
 
 



Etapp 2.  Vägverket sätter upp ett vägräcke  
 
Under den förra ombyggnaden av badplatsen vid Vagnsjön, byborna säger ”Klinten” flyttades parkeringen från en 
plats alldeles intill vägen, för att hindra att bilar skulle fortsätta att parkera farligt vid vägkanten satte Vägverket 
upp ett räcke där den tidigare parkeringen var. Redan då önskade vi från byalagets sida att VV skulle sätta upp 
ett räcke längs hela sträckan som avgränsar badplatsen från vägen men då fanns det inga pengar för att 
tillmötesgå våra önskemål. Under åren som gått och genom att trycket på den lilla parkeringen ökat så har alltfler 
börjat parkera längs vägkanten. Inför detta projekt var vi i god tid i kontakt med Vägverket och nu lovade man att 
sätta upp räcket längs hela den önskade sträckan. Räcket blev mycket bra och nu behöver inte människor som 
ligger i grässlänten nedanför vägen och solar vara rädda för att bli påkörda.     
 
 
Etapp 3.  Anläggning av handikappanpassad promenadstig  
 
Under augusti månad kom grävmaskinen och arbetet med att anlägga den 200 meter långa handikappanpassade 
promenadstigen längs strandlinjen kunde påbörjas. Träd skulle fällas och uppröjning efter den gallring på platsen 
som Lysings Häradsallmänning genomfört innan projektstarten gjordes.  I slutet av promenadstigen gjordes 
förberedelser för en grillplats. I samband med arbetet med promenadstigen skulle det också buskar och mindre 
träd gallras bort längs stranden för att göra det möjligt att meta längs strandkanten. I samband med detta arbete 
förbereddes också de platser där metesbryggorna skall placeras ut. Eftersom sommaren 2007 varit den mest 
regniga sommaren i mannaminne så innebar det att vi kunde sätta igång arbetet tidigare än beräknat utan att 
störa några badande.  
 
 
Etapp 4.  Utvidgning av parkeringsplatsen 
 
När grundarbetet med promenadstigen var klart fortsatte vi arbetet med att göra parkeringsplatsen större samt 
även förbereda en plats där en stålcontainer för förvaring av uthyrningsbåten, annan utrustning samt redskap 
skall förvaras. Under arbetets gång blev vi tvungna att leja in en skogsmaskin för att flytta på en stor rishög som 
låg i vägen och hindrade det fortsatta arbetet. Vid kontakter med Lysings Häradsallmänning kunde vi inte få mera 
information än att högen var såld men att köparen inte hämtat den som överenskommet. Efter avslutat grävarbete 
kunde vi konstatera att parkeringsplatsens yta är i dag ca: 3 ggr. större än tidigare. 
 
 
Etapp 5. Röjning och städning efter grävarbetet 
 
En första röjning efter grävarbetet och förberedelser inför att grusa upp promenadstigen påbörjades, buskar och 
träd som skulle gallras bort märktes med röd sprayfärg och tillsammans hjälptes vi åt att såga och dra ihop riset.  
 
 
Etapp 6. Grusning av promenadstigen och parkeringen  
 
Efter att vi var klara med en del av röjning och städning var det så dags för köra fyllnadsmaterial till 
promenadstigen. Eftersom marken där promenadstigen anlades till största delen består av sten så behövdes en 
hel del krossat material för att få stigen någorlunda jämn, det behövdes också material för att fylla i gropar och 
håligheter i marken. Efter flera samtal med ledningen för Lysings Häradsallmänning lyckades vi få dom att bidra 
med 10 billass med fyllnadsmaterial.  
 
 
Etapp 7.  Arbetsdagar för allmänheten  
 
Under hösten anordnades 3 st. arbetsdagar där vi bjöd in byborna att delta, uppslutningen var väl inte den allra 
bästa men dom som deltog arbetade energiskt med att dra ihop och elda ris för att vi nästa år skall ha en vacker 
och fin skogsbacke att ströva i. Sammanlagt deltog xx personer i arbetet under dom 3 lördagar som vi bjudit in till. 
 
 



Etapp 8. Projektering, offerter och ritning av bryggorna 
 
Ursprungligen var vår tanke att bygga två större fasta bryggor, en badbrygga och en brygga att meta ifrån för 
rullstolsburna, dom mindre metesbryggorna skulle tillverkas av den gamla flytbryggan vid badplatsen. Under 
sommaren hade vi svåra översvämningar i området kring Holaveden och när vattnet vid badplatsen stod som 
högst var det långt över den nivå det var tänkt att bygga en fast brygga. Detta gjorde att vi fick tänka om i vår 
planering och fundera över alternativet flytbryggor i stället, vi ansåg att med sådana stora nivåskillnader så finns 
det risk att bryggan ibland är alldeles för högt över vattenytan och att det då kan vara risk för att småbarn hamnar 
under bryggan. Att välja flytbryggor som följer vattennivån anser vi således som både säkrare och mera estetiskt 
rätt även om det medför en högre kostnad.  Ritningarna till bryggorna har vi fått hjälp med av ett lokalt företag där 
vi även köpt allt material. 
 
 
Etapp 9. Bygga bryggor och flottar 
 
På grund av att vi blev tvungna att lägga om planeringen från fasta till flytbryggor blev denna del av projektet 
fördröjt, materialet till bryggorna är inköpt men leverans har i dag (den 26/11) ännu inte skett. Valet av flytbryggor 
innebär att vi inte kommer att behöva bygga dom på plats vid Vagnsjön. Vi kommer att kunna bygga bryggorna 
inomhus i en hall i Boet där vi har tillgång till el. Bryggorna totalt 7 till antalet varav 3 st. helt nya och fyra mindre 
metesbryggor kommer att byggas klart under vintern för att sättas i sjön när vi inviger Rekreations Centrat i Maj 
månad 2008. 
 
 
Etapp 10. Informationsbroschyr om projektet och Vagnsjön som besöksmål 
 
Arbetet med att ta fram en broschyr är påbörjat, arbetet i projektet har dokumenterats regelbundet med 
digitalkamera. Slutarbetet med broschyren kommer att göras under feb - mars månad och tryckningen av 
broschyren  
 
 
Etapp 11.  Kioskverksamhet  
 
Vi lånade Boets IK:s  lotterivagn och hade för avsikt att pröva på en kioskverksamhet under dom dagar som det 
var badväder men tyvärr gjorde det ihärdiga regnandet att vi aldrig så några möjligheter att köra igång någon 
verksamhet. Tur i oturen var förstås att vi inte heller hade handlat på oss något varulager eller väckt några 
ungdomars förhoppningar om sommarjobb   
 
 
Etapp 12.  Utveckla förutsättningarna för ett kommersiellt ”Put & Take” fiske av ädelfisk i Kravlagölen 
 
Lysings Häradsallmänning har som en del i projektet upplåtit fiskerätten i Kravlagölen t.o.m. år 2010 till Ödeshögs 
Sportfiskeklubb. Kravlagölen ligger ca: 300-500 meter norr om Vagnsjön och vattnet strömmar via en bäck från 
Kravlagölen ner till Vagnsjön. Någon gång under mitten av 80 talet gjordes ett försök till att rotenonbehandla 
Kravlagölen med syftet att plantera in ädelfisk. Hur det experimentet föll ut finns det ingen information eller 
kunskap tillgänglig idag så vi Ödeshögs Sportfiskeklubb beslutade oss för att inom ramen för projektet 
”Rekreations Centa Vagnsjön” ta reda på hur det ser ut med fiskbeståndet i gölen i dag.  
Under ett veckoslut provfiskade vi sammanlagt 4 ggr. med 6-9 nät av olika typ, vi använde allt ifrån småmaskiga 
löjnät till grovmaskiga nät för gädda. Av fångsten att döma (8 halvstora mörtar + 1 liten gädda) och eftersom inga 
småfiskar fastnat i löjnäten kunde vi konstatera att det knappast finns någon återväxt i sjön.  Under kommande 
vinter kommer vi att försöka med angelfiske för att se om några stora gäddor finns kvar i sjön. Gäddor är ett 
problem om man vill utveckla ett ädelfiske eftersom gäddan tar ädelfisken. Under nästa vår kommer vi att 
fortsätta arbetet med att ta vattenprover och analyser för att ta reda på om det skulle vara möjligt att i framiden 
utveckla ett kommersiellt fiske i Kravlagölen.  
 
Ej genomförda projekt etapper 
El anslutning  


