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Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden.

Rumma jakt och fiske
– aktiviteter för hela familjen i naturskön miljö 

Bo i självhushåll vid sjön

Rumma ligger i landskapet Småland men i 
Östergötlands län. Här finns många sjöar i 
naturskön miljö. Storsjön är hemmasjön och här 
kan man fiska gädda, abborre och olika vitfiskar. 
Här ligger våra 2 västkuststugor 50 kvm med 
utsikt över Storsjön. Stugorna har 2 sovrum stor-
stuga med braskamin modernt kök wc o dusch. 
Allt boende bygger på självhushåll. Tillgång till 
brygga med badstege, eller om du hellre föredrar 
att bada i den mindre viken. Här kan du sitta ner 
och inta ditt fika. Strax söder om Rumma ligger 
Vindommen, traktens kanske vackraste sjö med 
många vikar, uddar och grund. Vindommens 
yta är 1400 ha och har ett rikt fiskebestånd av 
gädda,  abborre , gös och andra vitfiskar. 

Allt för fisket

Norr om Rumma ligger Yxningen, en djup 
klarvattensjö med många öar och dramatisk 
topografi intill sjön, ytan är 3000 ha som har 
ett rikt fiskebestånd av gädda, abborre och olika 
vitfiskar samt även röding, (öring fredad) och 
gullspångslax. För uthyrning finns 3 st. Linder-
båtar 440 fishing med 4 hk o 6 hk 4-taktsmotor-
er. En plastbåt med 2,5 hk 2-takts motor, samt 1 
st Linder 445 Max med 40 hk 4-taktsmotor för 
guidning och visning. Båtarna flyttas med trailer 
till de olika sjöarna vid behov. Djupkartor finns  
till de olika sjöarna. Olika fiskekort gäller för 
sjöarna i området. Fiskeregler finns för Vindom-
men och Storsjön. Det finns också möjlighet till 
olika kräftfiskepaket under augusti – september.

Från fiske till kultur

Fiskeguide med lokal kännedom kan anlitas.
Olika fiskepaket kan erbjudas.
Norr om Vinddommen  på Hägerstad finns 
gravar sedan järnåldern, samt kyrkoruin och
gravplats sedan 1200-talet. Även lämningar av 
fornborgar finns inom området.

ERBJUDANDE/SPECIALITET

Bad ca 100 meter från stugorna. Fin vandring 

finns nära stugorna, naturreservat med 2 km 

vandringsled och även fina vägar i skogen att 

vandra och cykla på. Markerna är rika på bär och 

svamp. Inom en dagsutflykt ligger Astrid Lindgrens 

Värld och Kolmårdens djurpark. Söderköping med 

Göta Kanal i norr. I Öster Valdemarsvik, Gryt och 

Loftahammar (blå kusten) med fantastik skärgård. 

I centralorten Åtvidaberg (30km) finns Åssamuseet 

med Åtvidabergsbilen att beskåda. Här ligger 

också en fin 18-håls golfbana belägen mitt i ek-

landskapet vid Bysjön. Linköping, Norrköping och 

Västervik ligger ca 65 km från Rumma. I Linköping 

finns Flygvapenmuseet, med maskoterna Drakel 

och Viggo.

TILLGÄNGLIGHET

Vår och höst är för de riktiga fiske entusiasterna.

På sommaren  är det bad, naturliv och härligt 

familjefiske som du ägna dig åt. Och olika utflyk-

tsmål. Kräftfiske augusti – september.

FÖRETAG

Företag: Rumma Jakt, Fiske & Naturupplevelser

Adress: Rumma Breviksudde

Postadress: 597 96 Åtvidaberg

Land: Sverige

Telefon: :+46 (0) 76 832 96 62

Webb: www.rumma.nu

Kontakt: Johnny Johnson

E-mail: j.johnson@glocalnet.net

GPS koordinater: N58° 10,68´ E16° 19,32´

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Typ av företag: Stugor, Fiske, båtar, naturupplevel-

ser 

Säsong: Vår, sommar och höst

Destination: 

Transport/hur man kommer dit: Väg E22 vid Val-

demarsvik mot Åtvidaberg  -  Falerum. Väg E4, väg 

35 Linköping – Åtvidaberg – Falerum – Rumma.

MÅLGRUPPER

X  Individuella fritidsresande 

 Individuella affärsresande  

X Incentive, aktivitetsresenärer

X Grupper med fritidsresande 

 Grupper med affärsresenärer  

 

 Tekniska besök sk.Technical visits

 Möten/Konferenser  

X Specialintressen

PRICE LEVEL

 Upmarket   

X Medium price    

 Budget
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