Karta över Malingsbo-Klotenområdet
med delar av områdets utbud lokaliserat

Malingsbo-Kloten är ett stort naturreservat med ett aktivt skogsbruk mitt
emellan Örebro, Falun och Västerås, två timmars bilväg från Stockholm.
I Bergslagens skogar befinner Du dig i trakter som sen urminnes tider
präglats av nybyggaranda och överlevnadsförmåga - NATURLIGTVIS.

Älgmark Malingsbo-Kloten är ett nätverk för besöksnäringen i Bergslagen.

Älgmark Malingsbo-Kloten ek.för. 711 98 Ramsberg
E-post: algmark@telia.com

www.algmark.se

www.algmark.se
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Hemsida – www.algmark.nu – www.algmark.se – www.älgmark.se
Engelsk och tysk översättning av nätverkets hela hemsida.
”NATURLIGTVIS” – nytt besöksmål på Grimsö om djur, natur & människan.
”I Kungajaktens fotspår” – besöksmål i Björsjö med bilder och miljöer kring
hundra års kungajakter.
Skyttesimulatorer – hagel och kula för proffs och amatörer i Björsjö.
Flugfiskespön – 40 kompletta utrustningar finns tillgängligt hos medlemsföretagen för deras gäster.
Strövtågsfoldrar – presenterar 17 olika byar i ord och bild med kartor. Alla
finns på hemsidan för läsning och utskrift.
”Gränslandet” – Dubbel-CD & kassetter med en natur- och kulturguide att
lyssna till för egna resor över Norrlandsgränsen i tre län. Texten finns för
utskrift på hemsidan.
Upprustning av naturstigar – Klotsjörundan och Himlastigen i Malingsbo har
nya reviderade och illustrerade skyltar.
Skogsbrukets cykel – Fyra mobila skyltar som anslås till rätt plats i skogen
och presenteras på hemsidan.
”Upptäck naturen” – 87 naturreservat, leder och markerade stigar presenteras
på hemsidan och i Kloten, skall anslås i Malingsbo och Björsjö.
Malingsbo-Klotenrundans sevärdheter utmed låglandsledens 45 km presenteras på hemsidan för läsning och utskrift.
”Bortom Allfarvägen” – CD-spel & bok om bygdehistoria, djur och natur.
”Strandfynd vid Yoldiahavet” – tonsatt bildspel i ord och bild presenterar områdets natur utmed högsta kusten-linjen under ett helt år.
Vägskyltning – 49 platser har fått 76 nya skyltar.
Affisch – fyrfärg i A1-format som i akvarellform ger en bild av utbudet.
Medlemskarta – fyrfärg i A3-format presenterar medlemmarna.
Restaurering av Lumsån – ett ekologiskt fungerande å-system har utvecklats
där öringens naturliga återväxt gynnas för framtida catch & releasefiske.
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Natur & Kultur – Forntid & Framtid

Ett eldorado för fiske, friluftsliv och jakt – nära

