DET HÄNDER PÅ LAXHOLMEN
Av Ingrid Bergman, Harads

Eftersom Laxholmen med åren har
blivit ett mycket populärt besöksmål, är
det glädjande att få berätta, att mycket
kommer att hända, som gör den
natursköna holmen ännu mer värd att
besöka.
Med början i sommar kommer en del
av de kulturskyddade byggnaderna att
restaureras genom att taken får nya
takstickor och nytt näver. På så sätt
behåller man det ursprungliga sättet att lägga tak. Enligt löfte av Bodens
kommun fortsätter man restaureringen av övriga byggnader kommande år.
När nu alla spår av de fasta laxfiskena är borta i och med att Vattenfall anlade
Laxede kraftverk, har hembygdsföreningen beslutat att försöka skapa ett
minnesmonument, som visar hur det var en gång.
Med hjälp av Vattenfall och med medel från Spira Fyrkanten (EU-medel) och
Länsstyrelsen (bygdemedel) kommer monumentet att byggas med en av de
ursprungliga laxfällorna som bas.
I anslutning till monumentet skapas en utställning, som i bild och text visar
laxfiskets hela historia ända från 1300-talet. Vi har dessutom möjlighet att visa
en film av haradsfotografen Valfrid Enberg, som berättar hur fisket bedrevs på
40- och 50-talen samt en utställning med arkitekten Waldemar Granlunds
akvareller med motiv från fisket.
I planerna ingår att inviga monumentet och utställningarna sommaren 2012.
Extra glädjande är Vattenfalls kommande utnämning av Laxholmen och dess
omgivning till värnområde.
Vid flera tillfällen har Mats Karström, Naturskyddsföreningen, besökt området
och inventerat växt- och djurlivet. Laxholmen kallar han ”en naturpärla av
rang”. (Se artikel i 2011 års ”Glimtar från Edeforsbygden”).
Sören Ek, miljöansvarig inom Vattenfall, berättar att företaget som ett led i sitt
miljöarbete skyddar speciellt värdefulla naturmiljöer som Laxholmen. Därför
kommer man att finansiera inventeringen av naturvärdena och utveckla den
befintliga naturstigen bl.a. genom skyltning av växter.
Det praktiska arbetet börjar sommaren 2012, och om allt går enligt planerna sker
invigning sommaren 2013.
Vi anar en framtid, då ännu fler besökare lockas till bygdens pärla, Laxholmen!
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