
Här kan du läsa om genomförda Sprintprojekt på temat Besöksnäring 

 

Projektägare: Kryddan i tillvaron AB, Axmar bruk, Gävle kommun 

Aktivitet: hösten 2019 

Kostnad: 19 144 kr 

 

Projektägaren har skapat förutsättningar för ett Fladdemussafari på Axmar bruk. 

I Sprintaktiviteten har projektägaren involverat andra föreningar och många 

privatpersoner. De har arbetat med ett lokalt sågverk för att få bästa material och 

även snickrat holkar till fladdermössen. Ett 40-tal holkar har även brännmärkts med 

Axmar bruks stämpel, förlaga från tiden vid järnframställningen och är nu på plats. En 

stor population av fladdermöss finns i Axmar och safarin vänder sig särskilt till 

målgruppen barnfamiljer. Prova-på vandringar har genomförts för att testa upplägget. 

Projektledaren berättar: 

- ”Vandringen kommer att starta vid hyttan och gå till engelska parken, skuggiga platser och nära 
vatten men ej vid dammarna” 
 

Efteråt var projektledaren mer än nöjd! ”Resultatet gick över förväntan det är flera som har fått nytt 

intresse och engagemang. Det är ett nytt samtal på bruket.” 

 
Vi får även veta att Föreningen Hyttan välvilligt har hållit med lokaler, dels för snickrandet av holkar 
sant lokal ”kontoret” för mötet inför prova på vandringen.” 

________________ 

Test – safari för lokalbefolkningen och andra intresserade, inbjudan. 

hej stig 
 
tack för ett trevligt möte. här kommer förslag på text att mejla ut till våra medlemmar. 
 
 
Fladdermöss safari 
 
Torsdagen den 19 september på Brukskontoret Axmar Bruk inbjuds ni att få vara med på en Fladdermus safari. 
Jan Stagenmark kommer att under ca 1- 1 1/2 timme att berätta om fladdermössen i vår Engelska park. Där finns 
minst tio av Sveriges sjutton arter av dem. Flera av dem är sällsynta. Vi ska även ut och försöka pejla in några av 
dem. Även en demonstration av en Fladdermusholk kommer att göras. 
Jan leder ett Leaderprojekt som ska tillverka ca 40 fladdermössholkar samt arrangera Fladdermöss safaris i 
Engelska parken. Redan idag så finns det Bi - samt Myrsafaris.  
Träffen är gratis. 
 
Välkomna 
 
Jan Stagenmark 
 
--- 
Med Vänliga Hälsningar 
Jan och Ulrike 
 
 
KRYDDAN i TILLVARON AB 
_____________________ 



Länk: Artikel GD  

https://www.gd.se/artikel/tio-av-sveriges-fladdermusarter-finns-i-axmar-vet-inte-varfor-men-de-

trivs-har 

Skärmdump facebook: 

 

Länk svt.se/gävleborg 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/anrika-axmar-stoppas-inte-av-

coronapandemin?cmpid=del%3Afb%3A20200628%3Aanrika-axmar-stoppas-inte-av-

coronapandemin%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR08SuBPZhzgvh-

01jJG2xDGWfju98Q6vI46paKTK9odyaxMHWhDwLT8V04 

 



På ett lättsamt och trevligt 
sätt lär vår kunniga guide 
dig mer om fladdermöss, 

myror och bin. 

Axmar Bruk ligger mellan Gävle och 
Söderhamn vid kusten. Ett bruk med 
intressant och dramatisk historia 
som har något för hela familjen. 
Se hemsida: www.axmarbruk.se 



Kom till Axmar Bruk och upptäck en ny värld du inte 
hade en aning om. Med hjälp av en kunnig guide får du 
lära dig det mesta om fladdermöss, myror och våra bins 
underbara liv. Visste du att en fladdermus kan fånga så 
mycket som 7 000 mygg på en natt? Eller att en myra 
kan bli 20 år? Samt att ett bi endast lever i fyra 
veckor? Våra Safaris är till för alla. Ung som gammal. 
Små grupper eller researrangörer som söker det speciella 
för sina kunder. En guidning tar ca. 45 minuter eller 
enligt överenskommelse. 

I Axmar Bruk finns en fantastiskt fin engelsk park som 
huserar allt detta. Vår guidning sker i en historisk miljö 
som inbjuder till att förlänga ditt besök på Bruket. Här 
finns café, restaurant samt ett Bed and Breakfast med 
gårdsbutik. 

Prisuppgift samt övriga frågor hänvisas till:
info@kryddanitillvaron.se
Jan Stagenmark 070-448 26 08

AXMAR BRUK
ÖPPNAR EN NY 
VÄRLD FÖR DIG


