Bli medlem i Intresseföreningen Pråmleden!

Vad är Pråmleden?
Pråmleden är en gammal malmtransportled över sjösystemet Grycken, Fullen och Edsken.
Idag är den en natur- och kulturled tillsammans med Husbyringen och visar Järnrikets
historia.
Pråmleden och dess omgivningar är ett fantastiskt naturskönt område med leder för cykel,
vandring, kanot och båt. Sjöleden sträcker sig från Edsken camping till Stjärnsund, cykel
och vandrings-leden går runt sjösystemet. Vintertid finns även plogade skridskobanor från
Edsken till Stjärnsund.

Bli privatmedlem!
Som medlem i Pråmleden Intresseförening får du information om vad som händer på och
kring Pråmleden samt vara med och utveckla området. Vi söker fler medlemmar som kan
stödja vårt utvecklingsarbete med området samt bevarande av slussen som kräver åtgärder
för att kunna bibehållas så att båtlivet på Pråmleden mellan Edsken och Stjärnsund kan
fortsätta. Intresseföreningen har idag ca 50 medlemmar.

Bli företagsmedlem!
Som företagare med verksamhet som knyter an till Pråmleden och vill stödja Pråmleden
Intresseförening i arbetet att utveckla naturturismen och friluftslivet i området kan du bli
medlem i föreningen. Som företagsmedlem har du möjlighet att annonsera på vår hemsida
www.pramleden.se.

Medlemsavgift 2017
- Medlemsavgiften för enskild medlem är 100 kr.
- Medlemsavgiften för företag är medlemsavgiften 500 kr.
Föreningens bankgiro 5121-1944, skriv namn och adress.

Vad gör Intresseföreningen Pråmleden?
-

Inriktningen i vårt arbete är att marknadsföra Pråmleden som turistmål med
aktiviteter, sevärdheter och utbud av service i området. Nu finns det ett samarbete
med Naturkraft Gästrikland som har tagit fram karta med paddlingsleden Pråmleden
och cykelkarta Pråmleden runt sjöarna Edsken, Fullen och Grycken.

-

Vi har även tagit initiativ till att starta renovering av slussen vid Silfhytteå, ett
arbete vars första fas var färdigt till midsommar 2016. Nu pågår arbete med att
säkerställa fortsatt renovering av slussen. Att förvalta och underhålla slussen är
förenat med kostnader som till dags dato har bekostats av Hedemora och Hofors
kommuner samt via olika bidrag. Slussen är idag ett välbesökt turistmål och vi hoppas
att det så förblir. Slussen hålls öppen för slussning på helgerna under sommaren, då
hjälper Edskens- och Stjärnsunds båtklubbar till med slussningen.

-

Intresseföreningen har även tagit fram en äventyrskarta för området runt omkring
Pråmleden. Kartan ger en rad alternativ för aktiviteter, bl. a. kan nämnas att vi på
kartan utöver Pråmledens vandrings- och cykelvägar även ger förslag på alternativa
cykelvägar som Hedemora- och Torsåkersslingorna. Kartan är mycket uppskattad
eftersom den är den enda i sitt slag som ger en samlad bild av området i gränslandet
Dalarna & Gästrikland. På kartans baksida presenteras alla sevärdheter, aktiviteter
och det utbud som finns av service i området. Äventyrskartan finns även till
försäljning hos turistbyråer och vid service-anläggningar.

-

Vi driver hemsidan www.pramleden.se. Där hittar du information om vad som är på
gång på Pråmleden både sommar och vinter samt hur reparationen av slussen
fortskrider. På hemsidan lägger vi gärna in länkar till era hemsidor, och vill
naturligtvis att ni gör det samma till oss.

-

Vi arrangerar två evenemang under året, Slussens Dag som inträffar lördagen efter
midsommarhelgen samt Gränsträffen i slutet på februari. Platsen för båda
evenemangen är Silfhytteå och slussen.
På Slussens Dag träffas vi på platsen med medhavd fikakorg, lyssnar på årets
underhållning och tittar på båtarna som slussar. Om du har egen båt så är du
välkommen att prova på hur det är att slussa.
Vid Gränsträffen åker vi långfärdsskridskor över sjöarna, skoter eller tar oss till
Silfhytteå med bil. Pråmledens Intresseförening bjuder på korv och kaffe.
Vi är även medarrangör till Pråmledstrampet, en motionscykling runt sjöarna på
Pråmledens cykelleder i slutet på september. Start i Hofors, Engelsfors samt
Stjärnsund. Även här bjuds det på korv och kaffe vid Silfhytteå.

Vi hoppas att ni är intresserade av att bli medlem i föreningen och vara med i
utvecklingen av vårt fantastiska område! Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt
välkomna att höra av er till vår ordförande, Jan-Ola Bergström, tel 070-531 94 77.
Med vänlig hälsning
styrelsen för Intresseföreningen Pråmleden

