Pressmeddelande 27 april 2015

Säkert vårtecken när utdockningen i Hjälmare kanal genomförs
Onsdagen den 29 april genomförs den traditionsenliga utdockningen vid Hjälmare kanal. I
dag ligger 14 skepp i Hjälmare Docka, ungefär hälften av dem kommer att dockas ut den 29
april. Utdockningen vid Hjälmare kanal brukar alltid vara en folkfest och attrahera många
åskådare från Arboga och Eskilstunaområdet med omnejd.
Den lokala väderleksrapporten för dagen utlovar sol och molnighet.
– Vi ser fram emot en trevlig och välbesökt folkfest på onsdag. Folk är välkomna förbi
under hela dagen, säger Per Eriksson, VD för Hjälmare Kanal.
Utdockningen inleds klockan 05.00 och pågår sedan under hela dagen. Mellan klockan 07.00 och
08.00 beräknas dockan vara fylld med vatten och vid 20.00 är hela utdockningen genomförd.
Under dagen har även café Hjälmare Docka sina portar öppna, med start klockan 10.00.
Hjälmare kanal är Sveriges äldsta kanal som fortfarande är i trafik, den byggdes av kung Gustav II
Adolf åren 1629-1639. I dag är kanalen ett av Mellansveriges mest välbesökta turistmål. Den som
färdas med båt genom kanalen från Gravudden vid Arbogaån till Notholmen i Hjälmaren passerar
nio slussar på vägen som än i dag öppnas för hand, precis som för 375 år sedan.
Under våren och sommaren 2015 planeras fler aktiviteter vid Hjälmare kanal, bland annat ett större
näringslivsprojekt med koppling till kanalen. Hjälmare Kanals VD Per Eriksson kommer att finnas
tillgänglig för intervjuer under dagen på onsdagen den 29 april.
Hjälmare kanal öppnas den 5 juni och håller öppet till den 16 augusti. Beställ resa här:
http://www.sveaskog.se/jakt-fiske-och-friluftsliv/besoksomraden/hjalmare-kanal/boka-och-betalaslusstider/
Fakta om Hjälmare kanal:
http://www.sveaskog.se/jakt-fiske-och-friluftsliv/besoksomraden/hjalmare-kanal/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD Hjälmare Kanal AB
Tel: 08-655 91 46
E-post: per.eriksson@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör
Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen
med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs.
Omsättningen 2013 var drygt 6,1 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.
Läs mer på www.sveaskog.se

