
Bästa kommunpolitiker!

En arbetsgrupp i föreningen Kilsbergskanten har idag hatt möte i Stenbäcken. 

Vi har många och spännande idéer och vi hoppas att du som politiker blir nyfiken och intresserad och vill 
möta oss för att höra mera.

Planerna idag:
1. Otaliga möjligheter för friluftsaktiviteter finns redan men behöver beskrivas bättre. Vi kommer att i detalj 

beskriva och göra kartor över nya vandringsvägar, cykelvägar, vindskydd, fina paddelområden, primitiva 
övernattningsmöjligheter, utsiktspunkt med mera. Tanken är att man kan utforska området på egen hand, 
med guide eller som del av aktivitet.

2. Med utgångspunkt Stenbäcken - företaget Outdoor Experience - kommer man att kunna hyra kajak, 
kanot eller cykel. Här kommer också att finnas en bokningscentral samt koordinering av transporter till 
och från området.

3. Möjligheterna att renovera Gamla Sirsjötorp utreds för att kunna bereda övernattningsmöjligheter för 
besökare och eventuellt en servering. Lokala material och hantverkare kommer att användas och 
demonstration av ekologiskt byggande samt produktion av egen el kommer att visas.

4. Ytterligare övernattningsmöjligheter kring Sirsjötorp planeras. Till.exempel kolarkojor och trätops hotell 
(förutsatt bygglov förstås).

5. För pilgrimsvandrare önskar vi skapa enklare form för övernattning. Projektansökan om utveckling av 
pilgrimsleden behandlas just nu av LEADER Mellansjölandet.

6. Vi vill sammanbinda Stenbäcken och Sirsjötorp via vandrings och cykelled med tanke på framtida 
gemensamma aktiviteter. Sirsjötorp blir då en naturlig mellanstation på vägen mellan Stenbäcken och 
Sixtorp. Detta gör vandringen lättare för småbarnsfamiljer.

7. Norr om Sirsjöarna planeras återuppbyggnad av två gamla torp för boende för besökare. 
8. Leader Mellansjölandet har beviljat medel för utveckling av fisketurism. Detta vill vi delta i.
9. I Mullhyttan finns fotbollsplaner. En "vildmarkscup" för 9-12 åringar (sjumannaspel) med boende i 

Myllhyttan (bl.a. skolan), Sixtorp, Sirsjötorp och Stenbäcken och diverse vildmarksaktiviteter för barn och 
föräldrar skulle locka till sig många från olika delar av mellansverige och bli en fantastisk marknadsföring 
av bygden. Erfarenhet av liknande arrangemang som genomförts med stor framgång finns i 
projektgruppen. 

10. Triathlon
11. Helgöppet i Stenbäcken vintertid med uteaktiviteter samt fika
12. Samarbete med kommunen så att ungdomar kan delta i uppbyggnad och drift av aktiviteter och 

uppbyggnad.

I slutet av januari räknar vi med att ha kommit ganska långt och föreslår då ett möte för att föra en diskussion 
om planerna samt om hur vi kan samarbeta på bästa sättet.
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