Pressmeddelande 21 maj 2015

Så ska båtfolket lockas tillbaka till Hjälmare kanal
Nu genomför Hjälmare Kanal AB en helt ny satsning för att locka fler båtbesökare till
kanalen. I dag, torsdag, bjuder man in företrädare för det lokala näringslivet, kommun och
media till en båttur för att diskutera hur man kan samverka för att locka fler besökare. Cirka
30 personer kommer att delta. Hjälmare kanal är Sveriges äldsta farbara kanal och fyllde
förra året 375 år.
– Vi har en ambitiös målsättning: Hjälmare kanal ska vara Mellansveriges främsta turistattraktion
på somrarna, säger Per Eriksson, VD för Hjälmare Kanal AB. Vi ser en positiv utveckling när det
gäller antalet besökare med husbil, men tyvärr har antalet besökare med fritidsbåtar minskat något
på senare år. Nu måste vi fortsätta vara proaktiva för att se till att fler tar chansen att se kanalen
från sin bästa sida.
Hjälmare kanal byggdes på uppdrag av kung Gustav II Adolf åren 1629–1639. 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.
I sommar beräknas cirka 100 000 personer besöka Hjälmare kanal.
– Ambitionen med detta nya initiativ är att ha regelbundna möten med alla de som har ett intresse
av att Hjälmare kanal fortsätter att utvecklas och öka i attraktionskraft. En båttur längs Hjälmare
kanal ger våra besökare några av de vackraste landskapsbilder man kan få i sommarens Sverige,
och vi ska bli ännu bättre på att profilera kanalen som en central del av vårt kulturlandskap, säger
Per Eriksson.
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
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