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Lerums kommun har 12 fi na och väl-
skötta vandringsleder. Att jämföra med 
Alingsås som har en.

– Det fi nns ett stort förädlingskapital i 
Lerums vandringsleder och fi skevatten, 
säger miljökonsult Stefan Larsson.

Ibland är det så att det är först när man reser 
tillräckligt långt bort som man kan börja upp-
skatta det som är nära.
Stefan Larsson har, ge-
nom det egna företaget 
WestWaters enterprise, 
bland annat anlitats av 
SIDA för uppdrag i så-
väl Sydostasien, Mong-
oliet som i Sydamerika 
för olika forsknings- 
och miljöuppdrag. Det 
är efter dessa resor som 
Stefan inser den fan-
tastiska potential som 
fi nns i Lerums naturområden och Sveriges 
allemansrätt.

– Ja, det är riktigt. Besöksnäringen i Lerums 
kommun som bygger på naturnära upplevelser 
är underutvecklad, det är jag helt övertygad 
om. Jag ser en stor efterfrågan på detta inte 
minst från mellaneuropeer. Vi jobbar nu med 

Lerum 
- alltid nära till naturen

Naturskölna omgivningar i Lerums kommun. 
Miljökonsult Stefan Larsson är starkt engage-
rad i att utveckla såväl turist- som sportfi ske-
näringen i kommunen.

Oupptäckt skatt
Nu är Lerums tolv vandringsleder och dess 
många fi skerika vatten främst till för kom-
muninvånarna själva. Vandringslederna är 
väl spridda inom kommunen och alla tätorter 
kan erbjuda mycket fi na strövområden utan 
att man behöver använda bilen för att ta sig 
dit. En vandringsled ansluter även till den re-
gionala vildmarksleden mellan Göteborg och 
Borås och Risvedenspåret norr om Sjövik har 
hundraåriga traditioner. 

– Lerums kommun 
är mycket aktiv i att ut-
veckla och bevara dessa 
vandringsleder som fort-
farande är en oupptäckt 
skatt även för fl ertalet 
Lerumsbor, menar Stefan 
som bland annat verkar 
för att kartlägga, beskri-
va och rita kartor över 
dessa vandringsleder.

Artrika vattendrag
Sportfi ske brukar allmänt kallas Sveriges 
största hobby och fritidssysselsättning. I Le-
rums kommun fi nns fl era fi skevårdsområden.

– Aspen och Sävelången är mycket lättill-
gä ng l iga 

  Vid Sävelången 
har man jättebra 
fi ske vid den vackra 
Nääsbron

  Vid Sävelången 
har man jättebra ”

och fi na fi skevatten med relativt stort bestånd 
av abborre och gädda. Man kan även fi ska 
laxöring, fi skevårdsområdesföreningen plan-
terar ut laxöringar för 20 000 kronor årligen 
i Sävelången där även strandfi ske, exempelvis 
vid Nääs Bro, är att rekommendera.
Sjön Mjörn, som delas mellan Lerums och 
Alingsås kommuner, är ett klassiskt sport-
fi skevatten på grund av dess artrikedom och 
varierande vattenområden. 

– I Mjörn kan man fi ska allt från gös, gädda 
och öring till ål och abborre.
Önskas öringfi ske är Säveån ett fl ugfi skarnas 
eldorado, söder om Hedefors fi nns även lax.

– Sedan fi nns naturligtvis alla skogssjöar 
som exempelvis Härsjön, Ömmern, Lövsjön, 
Kullsjön och Lilla Lövsjön att tillgå.
Gemensamt för allt fi ske är att det krävs fi s-
kekort.

Även ridleder
Stefan vill gärna även slå ett slag för kom-
munens ridleder. Sedan tidigare kan man rida 
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munens ridleder. Sedan tidigare kan man rida 
på den gamla banvallen mellan Gråbo och 
Björboholm. Just nu utvecklas 
den vidare, dessutom planeras 
det för en dryg mil lång ridled 
från Nääs ridcentrum till Stam-
sjön. minst från mellaneuropeer. Vi jobbar nu med 

att etablera vandringsleder efter unikt koncept 
runt Mjörn, sjön är dessutom en av de första i 
Västsverige att ingå i sportfi skevärdens Top 10 
Fishing. Jag tror att vi skulle kunna lära oss 
en hel del genom ett intensivare samarbete 
med Gö- teborg & Co för 

att utveckla 
evenemangssidan. 
Jag uppmanar alla att 
uppleva Lerums tillgängliga 
vildmark och glittrande vatten.

Vandringslederna runt Mjörn är ett samar-
bete mellan Anten-Mjörnbygdens ekonomiska 
förening och Västsvenska turistrådet.

Flodén Fastighets AB är ett innovativt, 
stabilt och välskött fastighetsbolag som 
äger, förvaltar och utvecklar centralt be-
lägna fastigheter i Lerums och Alingsås 
kommuner. Fastighetsbeståndet uppgår 
till ca 49 000 kvm fördelat på drygt 70 
procent hyreslägenheter och 30 procent 
kommersiella fastigheter. Dessutom för-
valtar och förädlar Flodén Fastighets AB 
ett antal fastigheter för externa fastighets-
ägare i Alingsås och Lerum med omnejd. 

Ett långsiktigt tänkande kännetecknar 
Flodén Fastighets AB:s ägande och för-
valtning. Utifrån dagens gynnsamma si-

Flodén steget före
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tuation, med välskötta och väl fungerande 
fastigheter, har företaget målsättningen 
att även i framtiden vara en ledande 
förvaltare på de orter verksamheten fö-
religger. 

I höst genomför Flodén Fastighets AB 
ytterligare en boendeenkät för att säker-
ställa hög boendekvalitet och hyresgäster-
nas trivsel och trygghet.

Ny chef i toppföretag
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VATEK är ett företag i Lerums 
kommun som mer märks under 
jord än ovan.

– Vi är ett ungt team i en rolig 
bransch som har framtiden för oss, 
Jonas Sjöberg, är ny vd i VATEK 
sedan mars i år, men har varit   
verksam i företaget sedan 1994.  

VATEK är ett fristående agenturföretag 
som marknadsför produkter för det kom-
munala VA-nätet i Sverige. Företagets 
ägare, tog VATEK till Lerums kommun 
för 14 år sedan. 

– Vi trivs med att bo och verka i Lerums 
kommun med dess närhet till fl yg och kom-
munikation. Det är ett stort plus för oss 

som arbetar på en rikstäckande marknad, 
förklarar Jonas.

Företagets kunder är grossistkedjor och  
slutkunder är Sveriges kommuner. 
VATEK är idag marknadsledande i Sverige, 
inom sitt område.

Företagets 
nya vd, 
Jonas 
Sjöberg.


