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Hotellbygget på Tiraholm är nu igång
Under våren presenterade vi planerna om en hotell- och konferensanläggning på Tiraholm. I juni
gjöts en cirka 600 m2 stor bottenplatta att hysa byggnaden. Bäst som besökare strömmade till gården
för att njuta färsk insjöfisk under sommarmånaderna så tillverkades det arkitektritade hotellet i
fabriken i Grimstorp. Under början av oktober anlände så 14 långtradare med träväggar, takstolar
och övrigt material, däribland 120 ton gips. Den färdiga byggnaden kommer att hysa 18 hotellrum,
konferenslokaler och matsal. Under sex dagar arbetade omkring tio man med att resa det drygt 1500
m2 stora huset som levererades i moduler. Sent på lördagseftermiddagen kunde Svante och Ludde
från SL Bygg i Odensjö sätta upp en lövad krans på taknocken för att signalera att huset nu var rest
och taket på plats.
Nu tar ett gediget och minutiöst hantverksarbete vid av flera av traktens entreprenörer som kommer
jobba hårt den närmsta tiden för att få anläggningen klar för öppning under nästa år.
I och med satsningen erbjuds nya och trogna gäster en mer komplett upplevelse vid Bolmen. Vi tror
oss ha möjlighet att locka fler och mer långväga besökare som kommer till platsen för naturen och
den goda och närproducerade matens skull. Vår egenfångade och odlade insjöfisk kommer förstås
fortfarande att stå i centrum för verksamheten.
Vi tror att turister både från Sverige och från utlandet vill besöka ett bekvämt boende mitt i naturen
under stora delar av året. Vi vill också erbjuda bygdens företag konferensmöjligheter samt
övernattning för kunder och leverantörer. Anläggningen kommer också att utgöra basen för det
utbildningsprojekt ”TänkH2O” som Sydvatten sedan en tid driver vid Bolmen för gymnasieelever.
Investeringen kommer förstås att innebära nya arbetstillfällen på Hyltes landsbygd.
Tiraholms Fisk grundades av Nils och Vicky Ekwall 1981, affärsidén var då, liksom nu, att fiska
yrkesmässigt med hållbara metoder i Bolmen. 1988 invigdes en av landets första gårdsbutiker och en
á la carte restaurang som serverar enbart insjöfisk kom till i slutet på 90-talet. Verksamheten har
under åren kompletterats med om- och nybyggnationer och 2010 gjordes en stor investering i en ny
restaurang med 110 sittplatser inomhus där också barnen Jens, Malin och Jonas blev mer delaktiga i
driften och utvecklingen av företaget. Ungefär 35000 besökare kommer årligen till Tiraholm. Ett
hotell blir således ett naturligt utvecklingssprång för den fortsatta verksamheten vid Bolmens västra
strand.
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