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Information om Sävsjö kommuns landsbygdsarbete 2018

3 Fem turistföretag bjuder in.  6 Tips för dig som turistar hemma. 
7 Lyckat för Leader Linné Småland - mer pengar finns att söka!
Sist men inte minst: Kommunens turistsamordnare om sin vision.

Linus Bringevall hälsar 

välkommen till ett mentalt 

styrkeprov på Boda Borg.
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Sävsjö kommun fortsätter turistbyråservicen och har även i 
år tio InfoPoints ute hos våra turistföretag. Vi vill helt enkelt 
finnas på de platser där besökarna finns. 
 Du får hjälp och personliga tips om vad du kan se och 
göra under ditt besök. Alla InfoPoints är bemannade av 
företagens egen personal som hjälper dig med de vanligaste 
frågorna för området och här finns ett basutbud av broschy-
rer och kartor.
 Välkommen till ett gott mottagande med personlig service 
på våra bemannade turistserviceplatser.

Lokala och digitala 
informationspunkter visar vägen

1 | Familjebadet Sävsjö
Ett varmt och ombonat bad-
hus med äventyrlig prägel.
Tel. 0382-153 01
www.savsjo.se

2 | Boda Borg
Äventyrshus och vandrarhem.
Tel. 0382-675 50
www.bodaborg.se

3 | Vallsjöbaden
Café, danskvällar, minigolf, 
badplats och boule.
Tel 0382-612 90
www.vallsjobaden.se

4 | Sävsjö Camping
Camping med stugor, café 
med glass, pizza, smoothies 
etc. Minigolf, fiskekort, 
kanoter.
Tel.0382-100 40 
www.savsjocamping.se

5 | Eva Spångbergs 
Björkelund
Gård med bildhuggna bibliska 
berättelser, smådjur i alla 
storlekar, gruppbesök med 
guidning.
Tel. 0382-250 47
www.evaspangberg.se

6 | Suzis Café
B&B, café i 50-talsstil, 
amerikanska hamburgare, 
bil- och MC-träffar.
Tel. 0763-36 92 36
www.suzis.se

7 | Timjan Restaurang, 
Café & Örtagård
Restaurang, café, boende, 
örtagård, ställplatser för 
husbil.
Tel. 0706-34 62 75
www.cafetimjan.se

8 | Nydala Café & 
Restaurang
Café och restaurang vid 
Nydala Klosterkyrka och 
sjön Rusken.
Tel. 0382-310 13
www.cafenydala.se

9 | Best Western Hotel 
Vrigstad Värdshus 
Hotell med familjära rum, 
restaurang och konferensmöj-
ligheter.
Tel. 0382-57 50 00
www.hotelvrigstad.se

10 | Ramoa
Äventyrsby med upplevelser 
och aktiviteter för privatperso-
ner, företag och föreningar.
Tel. 0705-75 82 20
www.ramoa.se
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Mat lagad av närodlade råvaror, boende och konferenser. 
Idag är Timjan mycket mer än Christina Lindberg vågade 
drömma om vid starten för elva år sedan.
– En av årets stora nyheter är ett skogs- och örtspa, säger hon!

Det var mest tänkt som en rolig aktivi-
tet att ha ett litet kafé på sommaren, så 
att dottern och hennes kompisar hade 
något att göra på lovet. Idag är Timjan 
Restaurang, Café & Örtagård en etable-
rad verksamhet som växer stadigt med 
nya aktiviteter och sevärdheter.
 – Det har varit så roligt! Vi har fått 
ett fantastiskt gensvar från kunderna. 
Timjan har blivit en livsstil för oss och 
kontakten med alla besökare ger riktiga 
kickar, säger Christina Lindberg, som 
äger och driver företaget tillsammans 
med maken Vincent och barnen. Till sin 
hjälp har de ett tiotal säsongsanställda.
 Utöver kafé, restaurang, örtagård 
och sköna naturslingor erbjuder man 
boende i stugor och i rum. För tillfället 
pågår en stor investering i ett skogs- 
och örtspa för dem som vill njuta lite 
extra av livets goda. Naturligtvis kom-
mer örterna från trädgården.

 – Recepten är min farmors mors, hon 
var lite av en klok gumma, säger Christina. 
 Att ta vara på det som gården, natu-
ren och omgivningen bjuder är Timjans 
filosofi. Man jagar älg och rådjur, köper 
färsk fisk från Bolmen, tappar sav från 
björkarna och odlar örter. Det känns 
också på smaken, vittnar de många 
gästerna om.
 I sommar kan man också njuta av 
den nya grillanläggningen. Där beställs 
råvaror in och sedan grillar man själv 
sittandes vid ett runt bord med kolgril-
len mitt i bordet. 
 – Vi har låtit oss inspireras av Viet-
nam, det är ett trevligt och annorlunda 
sätt att umgås.
 Den som turistar och vill veta mer 
om vad som pågår i regionen kan fråga 
Christina eller personalen.
– Idén med InfoPoints är jättebra, då får 
man ut informationen där folk rör sig! «

Sävsjö kommun arbetar med leaderprojektet 
”Lokala och digitala informationspunkter”. Mål-
gruppen för projektet är företagen inom besöksnä-
ringen i Sävsjö kommun och angränsade kommu-
ner. Syftet är att öka delaktigheten och samarbetet 
inom besöksnäringen, samt att utveckla informa-
tion och värdskap i en tid där kundgruppen blir allt 
mer digital. Internet och sociala medier är viktiga 
redskap när besökare söker efter tips, inspiration 
och svar på sina frågor under vistelsen.
 Turistföretagen i projektet ökar dessutom kun-
skapen om varandra och man hittar nya samar-
betspartners. 
 – Tillsammans ska vi på ett välkomnande och in-
spirerande sätt hjälpas åt att få våra besökare att 
trivas, så att de både vill bredda och förlänga sin 
vistelse hos oss. Projektet ska rusta företagen för 
att möta besökarna på bästa sätt, berättar Pernilla 
Nordh som är samordnare för Sävsjö kommuns be-
söksnäring.
 Projektet pågår fram till slutet av 2018 och har 
tilldelats cirka 950 000 kr i stöd från Leader Linné 
Småland inom ramen för landsbygdsprogrammet. 
På kort sikt är målet att tio strategiskt placerade in-
formationspunkter ska ha utsetts, utbildats och ut-
rustats. Minst 100 personer ska ha varit involverade 
på olika sätt och besöksnäringen ska ha utvecklat 
minst 20 nya årliga aktiviteter. 
 Målet på lång sikt är att fem nya företag, be-
söksmål eller verksamheter ska skapas. Hos befint-
liga turistföretag ska besökarantalet ha ökat med 
minst 20 procent.  «

Gott för både  
magen och själen

Efter elva år är Christina Lind-

berg fortfarande imponerad 

över det stora intresset från 

besökarna.

På Turistbyrån i Sävsjö finns vi på plats hela 
sommaren, från midsommar till slutet av 
augusti, för att svara på frågor, telefonsam-
tal och mail. Vi uppdaterar hemsidan med 
evenemang, säljer fiskekort, cykeltrim och 
hyr ut flytvästar. 

Välkommen att besöka oss för 
tips om besöksmål!

Sävsjö Turistbyrå
Storgatan 4 i Sävsjö, i Bibliotekets lokaler
Tel: 0382-306 06
E-mail: info@savsjo.se

Öppettider Sävsjö Turistbyrå

Måndag-torsdag 10.00-17.00
Fredag-lördag 10.00-13.00



Tar sig gärna vatten 
över huvudet
Med cirka 75 000 badande gäster 
står sig Familjebadet i den hårdnan-
de konkurrensen utifrån.
– Vi är extra populära bland familjer 
med yngre barn, säger Marie-Louice 
Strömqvist.
Här avslöjar hon sin önskelista för 
framtiden.

Klurigt och fysiskt
– utmaningar i tiden

– Boda Borg förenar olika generationer och människor 
med skilda intressen. Vi har något för alla, säger Linus 
Bringevall, föreståndare på äventyrshuset Boda Borg.
Flera nyheter gör det värt för alla äventyrslystna att  
återvända hit med jämna mellanrum.

Familjebadet har sedan invigningen 1990 
blivit en av kommunens mest välbesökta att-
raktioner, med gott om gäster från grannkom-
munerna. Ett varmt och ombonat badhus med 
äventyrlig prägel är lika rätt idag om då.
 Anledningarna att komma hit är många. En 
stor del av verksamheten bygger på kommunal 
simskoleundervisning från förskolan till årskurs 
sex. Många besökare motionssimmar, bastar eller 
deltar i de schemalagda aktiviteter som persona-
len anordnar, exempelvis vattengymnastik, tabata, 
core och spinning.
 – Jag slås av hur väl vi stått oss i konkurrensen 
under de här åren. Anläggningen är utnyttjad till 
max och vi är väldigt stolta över vårt familjebad, 
som dessutom är en fantastisk arbetsplats, säger 

Marie-Louice och berättar att man får mycket be-
röm för att det är rent och snyggt, att personalen 
är kompetent och trevlig och att det är så varmt i 
både luft och vatten.
 Familjebadet har beviljats pengar till en förstu-
die för att se om en utbyggnad ska göras.
 – Jag har förstås en lång önskelista med sa-
ker jag vill bygga i så fall, säger Marie-Louice och 

nämner spinningen som hon vill få upp på mark-
plan, ett barnvattenland och en varm höj- och 
sänkbar bassäng där vattendjupet kan anpassas 
efter ålder och målgrupp. Besökarnas vanligaste 
önskemål är en utomhusbassäng med hopptorn. 
 Vid entrén finns broschyrer och annat material 
på plats i InfoPoint-stället och personalen ger råd 
och tips till besökarna om fler aktiviteter. «

Våren och försommaren är äventyrshuset Boda 
Borgs högsäsong, även om man har gott om be-
sökare året om. Många elever väljer att göra sin 
skolresa här och många företag har aktiviteter för 
sina anställda innan semestern.
 – Våra gäster reser gärna mer än två timmar 
för att komma hit, vilket gör att vi täcker större 
delen av Småland. Vi har cirka 25 000 besökare 
per år, säger föreståndaren och delägaren Linus 
Bringevall. 
 Han ser en trend där många spenderar mycket 
tid vid surfplattor och sociala medier. Då vill man 
utmana sig och vara aktiv.
 – Våra banor blandar teknik med fysiskt arbete, 

så det finns något för alla intressen, säger Linus.
För att locka tillbaka samma besökare krävs förny-
else av questarna, som är ett annat ord för banor-
na på Boda Borg-språk. Därför har man på senare 
år gjort en kraftfull insats och skapat sex helt nya 
questar och dessutom uppdaterat 17 rum.
   – Vi har satsat på att bygga olika teman där vi 
skapar känslor med ljud och ljus. Det mesta kom-
mer vi på själva men det finns också inspiration 
att hämta från övriga sex Boda Borg-anläggningar 
i Sverige. Nu finns även en anläggning i Boston i 
USA och en på Irland. 
 Mest stolt är Linus över ”Skogen”, som börjar 
i en byggbarack och där besökaren får i uppdrag 

att avverka skog och frakta timmer. En annan fa-
vorit är ”Mästaren”; en klurig och fysiskt utma-
ning som bara 16 lag klarat sedan premiären för 
1,5 år sedan.
 Sedan många år tillbaka har Boda Borg hjälpt 
turister att hitta till nya äventyr i Sävsjö kommun 
med omnejd. Därför kändes det naturligt för Li-
nus och hans team att engagera sig i arbetet med 
InfoPoints. 
 – Att hjälpas åt är självklart, vi vill vara med och 
skapa lönsamhet och win-win för alla.
 Utöver äventyrshuset erbjuder Boda Borg en 
egen restaurang och ett vandrarhem med 40 
bäddar.  «
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Linus Bringevall hälsar alla välkomna till 

Boda Borg, där ”Skogen“ är en av de kluriga 

och autentiska miljöerna som möter dig.

Familjebadets föreståndare Marie-

Louice Strömqvist har varit med 

sedan starten 1990.



De gör livet 
till en dans
Vallsjöbaden och den aktivitet som 
bedrivs här sommartid är i flera av-
seenden unik.
– Detta är vårt flaggskepp sommartid. 
I år väntar tolv danser, nya mini-
golfbanor och annan underhållning, 
säger ordföranden Bengt Isaksson.

Med 7 000 förbipasserande fordon 
varje dygn är Vrigstad och dess 
värdshus ett nav i kommunen.
– Vi är en magnet som både kan bidra 
med gästfrihet och slussa besökarna 
vidare, säger VD Svante Stenervik.

Att besöka Vallsjöbaden sommartid är något 
extra och den känslan är Njudungskretsen av 
IOGT-NTO, som arrenderar och förestår anlägg-
ningen, måna om att bibehålla. 
 – Vi har gjort enkäter bland våra besökare, 
som inte sällan reser 20 mil för att komma hit 
och dansa. Svaren visar att man uppskattar den 
vackra miljön, att anläggningen är välskött och 
att det är nyktert, säger Bengt Isaksson, som 
själv framhåller Vallsjöbaden som Sveriges vack-
raste dansbana.
 Tolv onsdagar är inbokade med dans där flera 
av landets främsta dansband står med på bok-
ningslistan. På söndagarna är det underhållning 
med lokala förmågor. Man arrangerar traditions-
enlig midsommarfest och har dessutom en Vall-
sjödag med familjefest i augusti.
 – Då tänder vi marschaller på bryggan. Det är 
en särskild stämning varje år, säger Bengt och får 
medhåll av Ingemar Gustafsson, som är vice ord-

förande. Tillsammans med flera andra lägger de 
tusentals ideella timmar på skötsel och underhåll.
 Vallsjöbaden har också blivit en bra arbetsgi-
vare för de ungdomar som vill ha ett socialt och 
ansvarstagande sommarjobb. Anläggningen har 
öppen servering alla dagar under sommaren. Man 
bakar fikat själva och de välfyllda räkmackorna är 
smått världsberömda, åtminstone i Småland.
 – Det är inte ovanligt att vi gör 250 räkmackor 

en lyckad danskväll. Leverantören brukar undra 
var vi gör av alla räkor, skrattar Ingemar.
Även i år är Vallsjöbaden en InfoPoint och i den 
rollen bistår man turistbyrån med att ge muntlig 
information, dela ut broschyrer och sälja fiskekort 
med mera. 
 – Vi har utbildat oss och är nyfikna på vad vi 
kan erbjuda och få av andra. Det är en symbios 
där vi hjälps åt och det känns naturligt för oss!  «
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Gästfrihet som drar 
folk till kommunen

Omgivande städer växer och det spiller över 
positivt på Vrigstad vars centrala läge, med när-
het till E4:an, två flygplatser och dessutom i en 
korsning mellan två vältrafikerade riksvägar, är 
enastående.
 – Best Western Hotel Vrigstad Värdshus är i 
första hand ett affärs- och konferenshotell och 
dessa båda delar står idag för hälften av vår om-
sättning. Vi vet att vi är ett viktigt nav för regio-
nens företag, exempelvis har flera stora företag 
återkommande utbildningar och konferenser hos 
oss tack vare läget, säger Svante Stenervik. 
 Flera av kommunens företag har också utländ-
ska ägare och en stark internationell prägel, vil-
ket skapar behov av såväl hotellövernattningar 
som boende under längre perioder. I nuläget är 
Best Western Hotel Vrigstad Värdshus det enda 

hotellet inom kommunen.
 Många turistbussar väljer också att göra sche-
malagda stopp här för att äta lunch, ta en fika 
och sträcka på benen.
 – Det är inte många à la carte-restauranger som 
har så generösa öppettider som vi under somma-
ren. Vi satsar stenhårt på tillgänglighet och målet 
är förstås att vi ska utgöra ett bra stopp i Sävsjö 
kommun genom att bidra med gästfrihet. På så 

sätt kan vi behålla besökarna länge, säger Svante.
 För några år sedan drev han fullskalig turistby-
råverksamhet i hotellreceptionen. Nu finns kom-
munens turistbyrå i Sävsjö bibliotek. Att fortsätta 
arbetet och bli en av elva informationspunkter 
kändes självklart för Svante och hans team.
 – Det handlar om att bjuda till, vi har bred er-
farenhet och är vana vid att hjälpa besökarna vi-
dare, säger han.  «

Ingemar Gustafsson och Bengt 

Isaksson visar hur dansbanan 

brukar se ut när folk från när 

och fjärran kommer på besök 

sommartid.

Svante Stenervik har 

drivit turistbyrå tidi-

gare och ser det som en 

självklarhet att bidra i 

rollen som InfoPoint.
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… spridda skurar runt 
        Sävsjötrakten när 
    solen skiner ...

Turistföretagarnas bästa

Semestertips  

Delta i Rusken Runt 25-26/8 

klockan 10.00-17.00. 

Program finns att läsa på 

www.gotorusken.se

Musik i sommarkväll

Hjälmsbodarna kl. 18.30

15 juni, Bosse & Anita sjunger country

27 juli, Emilia Lindberg - Gospel & 

country med förkärlek för de gamla 

läsarsångerna

31 augusti, Erling Lundberg - ”Elvis o 

andra goa gubbar” 

Höglandsleden

Vandra i vacker natur genom 

hela småländska höglandet.

Ledens 44 mil bjuder på bok-

skog, naturreservat, slottsruin, 

fornlämningar och mycket  

annat. Kartor finns på respekti-

ve kommuns hemsidor och på  

turistbyråerna.

Krönikespelen - en del av Nydalas historia
17-18 augusti
När augustikvällen börjar skymma är det åter 
dags att bänka sig under de väldiga askarna 
vid Nydala klosterträdgård. En flöjt spelar en 
ålderdomlig melodi och skådespelet kan börja. 
Framför ruinerna från 1100-talet utspelas ett 
drama från medeltidens mäktiga kloster,  
”Det rika Nova Vallis”.

Sävsjö Häradsväg, mellan Vallsjö och Norra 
Ljunga, är en del av Njudungs historia och visar 
Småland när det är som bäst.
www.savsjo.se/turism/savsjo-haradsvag.html

Vrigstad Marknad 
En tradition ifrån 1500-talet, 

som numera bjuder cirka 15 000 

besökare och 100-150 knallar, tivoli, 

bagageloppis, Damernas Glada 

Café och ett växlande program med 

uppträdanden på scenen.
11 augusti kl 8.00-16.00

Utforska Småländska vatten på kajakDu startar i hamnen i äventyrsbyn där vi instruerar dig i kajakpaddling. Du kommer att paddla i en stabil kajak där du känner dig trygg. Med dig får du en fikakorg som du tillsammans med ditt sällskap avnjuter vid ett strandhugg utmed din färd. I Klockesjön kommer du se fiskgjuse och vi rekommenderar en färd genom kanalen på Hallsnäs som grävdes för att flotta timmer förr. Efter en naturskön runda ut i Örken återvänder du till äventyrsbyn där det finns möjlighet till mat och fika om du önskar. Mer info på ww.ramoa.se, info@ramoa.se

På Timjan bjuder vi in till grillkväll med 

buffé hela sommaren under onsdagar, 

fredagar och lördagar klockan 18.00-23.00. 

Endast förbokningar, ring tel 070-6346275

Fler aktiviteter på Timjan:

1 juli - 1000 Trädgårdar

15 juli - Landsöppen Trädgård

www.timjan.se

Familjebadet 

Oavsett om solen skiner eller regnet 

piskar är det alltid värt att besöka 

det varma barnvänliga Familjebadet. 

Här kan du tävla om vem som 

har bästa tiden i rutschbanan, 

motionssimma eller bara sitta och 

koppla av i bubbelpolen. Här finns 

också en grotta med vattenfall samt 

en virvelkanal som bjuder på fart 

och fläkt. Vårt fik serverar frallor, 

fika och glass som ni kan njuta av 

till Sävsjös bästa utsikt.

      För öppettider se 

                www.savsjo.se

Fler semestertips: 

www2.savsjo.se/sv/evenemang

Text och bilder 

kommer från res-

pektive uppgifts-

lämnare

Gruvrundan på MTB 
Cykla vår 17-kilometersslinga i 
vildmark och odlingslandskap. 
På din runda gör du stopp och 
utforskar Inglamåla Järngruva 
samt Hörnebo skiffergruva. 
Mountainbike och fikakorg 
ordnar vi i Café Mangelboden 
- Sveriges minsta café.
mer info på www.ramoa.se, 
info@ramoa.se

Musik i upplyst gruva. I Hörnebo skiffer-gruva tänds både fotogenlampor och strål-kastare för att skapa en mysig stämning.Välkommen till det populära evenemang-et i Hörnebo skiffergruva, som även 2018 kommer att bjuda på sång och musik.Onsdagar 4 juli till 8 augusti kl 22.00-23.00



”Helt fantastiskt!” Så beskriver Suzi Rosenberg 
sin resa från idé till etablerad verksamhet. Suzis 
Café med Bed & Breakfast i Nya Hjälmseryd är 
inne på sin femte säsong. 
 – Det har gått mycket bättre än väntat och vi 
ökar för varje år, säger hon och funderar lite över 
varför folk hittar till henne.
 – Det finns något för alla, det är ett annorlun-
da koncept som jag tror attraherar och skapar 
nostalgi även för dem som inte är bilintresse-
rade, säger hon och tilllägger att äldre- och de-
mensboenden också brukar besöka hennes café.
 – Många berättar sina minnen och ger kom-
mentarer om vår interör. Här får man minnas sitt 
50-tal.
 Sista fredagen varje månad är det inbokade 
spelningar med trubadurer och orkestrar.
 – Det brukar vara välbesökt. Många av våra gäs-
ter sätter likhetstecken mellan oss och sommaren.
 De matiga hamburgarna är något som också 
bidragit till ryktet om Suzis Café.
 Jag har varit med om att folk inte haft en 

aning om var 
varken Nya 
Hjälmseryd el-
ler Sävsjö ligger. 
Men när Suzis 
Café kommit på 
tal har de känt 
igen sig och kan-
ske till och med va-
rit på besök...
 Suzi berättar att 
många stannar till 
utan några större 
förväntningar men 
att de blir stående vid ingången med öppen 
mun. 
 – Det är roligt att kunna överraska, vi mark-
nadsför oss främst via sociala medier, säger hon.
 Hennes engagemang som InfoPoint har ska-
pat nya bekantskaper och ökad kännedom om 
det som finns inom Sävsjö kommun som helhet.
 – Vi har alltid försökt prata om det som finns 

i närheten, det är många som har frågor när de 
stannar till. Det känns jättebra att ha lärt känna 
fler företagare och att ha material att dela ut, sä-
ger Suzi Rosenberg. «

Suzi Rosenberg laddar för en ny säsong för dem 

som gillar fika, gedigna hamburgare, musik och 

50-talsnostalgi. Här finns också sex dubbelrum 

och ett familjerum att hyra. 
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Leader Linné Småland 
har plats för fler idéer
81 procent av Leader Linné Smålands totala 
budget hade i mitten av maj gått åt till projekt 
som utvecklar lansbygden. Flest projekt har be-
viljats i Sävsjö och Vetlanda kommuner, som var-
dera fått cirka nio miljoner kronor.
 – Fortfarande finns en del pengar kvar att sö-
ka, men sluttiden är satt till år 2020 så man bör 
ansöka snarast för att hinna genomföra, säger 
Annika Nilsson, verksamhetschef.
 Hon tycker att det överlag har varit ett stort in-
tresse för att ansöka och många kreativa projek-
tidéer har behandlats av styrelsen.
 – Minst fyra ansökningar har varit uppe på 
varje beslutsmöte. Det vi saknar och skulle vilja 
se mer av är rena företagsprojekt men också fler 
småprojekt inom ideell sektor, säger Annika.
 Man kommer också dela ut fler leadercheckar. 
Redan nu finns checkar att söka för olika eve-
nemang men Annika berättar att det högst san-
nolikt också kommer beviljas checkar på upp till 
20000 kronor för förstudier, som är ett mycket 
bra sätt att växla upp pengar. 
 – Man få mycket gjort för en liten peng och 

man når ut brett, säger hon.
 Hon är också väldigt nöjd med det länsöver-
skridande samarbetet som skapats under den 
här programperioden och inom ramen för Leader 
Linne Småland, där Kronoberg fått möta Jönkö-
ping och där många nya kontaktytor bildats.
 – Detta är viktigt, inte minst på kommunal nivå 
där tjänstemän fått nya bekantskaper och även 
vi på leaderkontoret i Alvesta. Traditionellt har 
många organisationer satt länets gränser som si-
na egna och dessa gränser suddar vi ut.
 Slutligen vill Annika uppmana alla som är in-
tresserade att kontakta henne för att bolla tankar 
och idéer. Man kan också vända sig till kommu-
nens EU-samordnare för stöd.
 – Vi kommer jättegärna ut och informerar vid 
olika evenemang, säger Annika.
 Inom kort har hon också glädjen att kunna er-
bjuda en spännande nyhet i form av ett utbyte 
mellan Sverige och Skottland för ungdomar upp 
till 25 år. 
 – Det kommer att innebära både praktik och 
boende! «

Annika Nilsson är 

verksamhetschef på 

Leader Linné Småland.

Foto: Madeleine Klasson

50-talet har aldrig 
känts närmare
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Attraktiv landsbygd !

Eriks vision för att
utveckla turismen

Har du en projektidé eller 
funderingar kring lands-
bygdsutveckling?

Vänd dig till Erik Alm, som är sam-

ordnare för kommunens 

besöksnäring och landsbygdsarbete.

Du når honom via e-post: 

erik.alm@savsjo.se

eller på telefon: 0382-306 06

I början av juni tillträdde Erik Alm 
tjänsten som ny samordnare för kommu-
nens besöksnäring och landsbygdsarbete. 
Han kommer senast från ett jobb som 
projektledare på Svenska Volleybollför-
bundet i Stockholm. Erik är uppvuxen mitt 
i världsarvet Falu Koppargruva.
 – Där har jag verkligen sett vilken 
betydelse och kraft turismen har för kom-
munen och bygden, säger Erik Alm.
 Sambon Ida är från Vallsjö utanför 
Sävsjö och när hon ville söka sig söderut 
valde han att följa med.
 – Jag har alltid trivts här. Det ska bli 
jätteroligt och spännande att få vara med 
och utveckla turismen i Sävsjö, säger Erik.
 Han tycker att Sävsjö kommun har 
många styrkor, både när det gäller natur 
och kultur.
 – Min målsättning är att hitta sätt att få 
ännu fler turister som uppskattar Sävsjös 

styrkor att komma hit. Syftet är att göra 
erbjudandet starkare och tydligare och 
därmed få besökarna att stanna längre. 
 Exakt hur detta ska göras är svårt att 
svara på efter någon vecka på jobbet. 
Ökat samarbetet mellan olika aktörer blir 
dock en viktig pusselbit.
 – Att lyssna på de turister som kommer 
hit och få dem att berätta varför de väljer 
Sävsjö är en viktig början för att kunna 
locka fler turister med samma intresse, 
säger Erik.

Mitt 
smultronställe är familjens 

fäbodstuga i Dalarna dit vi åker varje år. 
I Sävsjö trivs jag i Vallsjö, det är så fint i området 

runt medeltidskyrkan.Jag uppskattar också att vara 
i naturen och med nio Vasalopp bakom mig är det 

inte någon överdrift att säga att jag älskar att 
åka skidor både sommar och vinter.


