Välkommen till
Mittemellan Örebro, Norrköping och Linköping, där
skogar och fält möts ligger Boo Fideikommiss. Boo
är en av Sveriges största privatägda egendomar och
omfattar hela 15 000 ha mark jämte 1 000 ha vatten.
Här har familjen Hamilton levt och brukat jorden
sedan 1700-talet.
Boo Egendom AB är det driftsbolag som sköter
all verksamhet på fideikommisset. Här arbetar
generationerna bredvid varandra med Carl-Fredrik
Hamilton som VD jämte hans hustru Sandra
Hamilton samt hans far Carl-Hugo Hamilton som är
nuvarande innehavare av fideikommisset.
Denna familjära och nära hållning till godset, marken
och skogarna märks i alla verksamhetsgrenar och är
idag del av vårt koncept. Verksamheten består utöver
skogsbruk och jordbruk även av en omfattande jaktoch fiskeförvaltning samt en växande verksamhet
inom möten och turism.

Tjällmo Gästgifvaregård
Backgårdsvägen 3, Tjällmo
Tel. 0141-600 30
www.tjallmo.com

Alltid värt en omväg
Götagatan 2, 590 33 Borensberg • 0141-400 60 • info@gotahotell.se
www.gotahotell.se

Boo Egendom!
Tack vare vår långa erfarenhet, kunskap och stor
kapacitet vad gäller både mark och kompetenta
medarbetare känner vi oss väl rustade inför
framtidens utmaningar. Vi har brukat jorden i
århundraden och tror på planering och långsiktighet.
Vi tror på att ta tillvara på och vårda den omgivande
naturen och dess resurser till kommande
generationers glädje och nytta. Detta genomsyrar
alla våra verksamhetsgrenar, oavsett om det gäller
Skogsbruk, Jordbruk, Jakt & Fisk eller Fastigheter
och det märker du som kund eller besökare hos oss.

0582-77 35 00
www.datakonsult.eu

Boo Egendom AB är en av våra många mycket nöjda kunder!
Bli en mycket nöjd kund ni med!

Jakt, fiske och
rekreation i
unik godsmiljö
Att tillbringa en del av semestern, att delta i en jakt
eller att förlägga ett styrelsemöte till Boo Egendom är
en lisa för själen.
Här på Boo finner du en stor variation av olika
boenden samt högklassiga sommarhus för
veckouthyrning i den natursköna miljö som omger
godset. Här hyr du ett boende i någon av våra
historiska fastigheter, här serveras mat tillagad med
mycket kärlek på gårdens vilt och du får tillgång till
exceptionella jakt- och fiskemiljöer.
Vi erbjuder alltid en jaktupplevelse utöver det vanliga.
Boo Egendom har två viltmästare som ansvarar
för jakterna. De arbetar efter en väl utarbetad
viltbruksplan med jakter där säkerhet och etik alltid
prioriteras.
På Boo är det bokstavligt talat alltid nära till naturen.
Godsets stora dovhjortsstam går ofta inpå stugknuten
och man behöver inte färdas länge på markerna för
att även se älg, vildsvin eller kronhjort. De ståtliga
dovhjortarna samlas vissa tider på året i grupper,
som vi benämner herrklubbarna. Att se dessa djur
med sina fantastiska horn ligga samlade på en kulle i
landskapet är en upplevelse.
Våra totalt 1 000 hektar vattendrag och sjöar har
inte bara andjakt av högsta klass utan även ett brett
fiskeutbud. Våra vatten erbjuder ett bra sportfiske.
Här finns rikliga mängder av gädda, abborre och gös.
I sjön Avern finns det även gott om signalkräftor. Vi
erbjuder kräftfiske för såväl privatpersoner som för
företag och grupper.
Vi har ett flertal olika boenden på egendomen. Vår
stolthet Villa Nain har ett högklassigt boende, där vi
erbjuder flera olika upplägg för både privatpersoner
och företag.
Bland våra fastigheter, som är en del av vår långt
tillbakagående historia, är Boo Slott, Boskulla
Corps De Logi och Boo Skola godsets främsta
kulturfastigheter. Vår målsättning är att utnyttja
och underhålla dem i ett välhållet skick för framtida
generationer.

Lång erfarenhet
av jordbruk och
skogsbruk
Skogen är egendomens största tillgång och självklart
en mycket viktig del i företagets affärsverksamhet.
Vi bedriver ett certifierat skogsbruk som präglas av
kvalitetstänk och långsiktighet. Vi planerar noga för
att veta vad, när och hur mycket vi kan leverera till
våra kunder.
På Boo bedriver vi främst ett konventionellt jordbruk.
Vi har en egen utsädesanläggning med tillhörande
renseri. Cirka 800 hektar av godsets mark ligger
idag under egen plog. Därtill kommer ca 200 hektar
betesmark som är utarrenderade.

Schakt- o grävningsarbeten
Vägunderhåll
Försäljning av sand, grus, singel och makadam.
JK Skog & Maskingrävning AB
Vittorp 640 10 HÖGSJÖ • Tel 0151-800 37 • Mobil 070-624 81 80 • janne@skogmaskin.se

Installation – butik – säkerhet
Certifierad avverkning • Kvalitetssäkrade Skördare

0151-51 84 80 • www.oppundael.se

070-576 99 17 Tobbe

www.vaderstad.com

Finspångs Skogsavverkning AB
25 års erfarenhet av gallring och
avancerad fällning av stora träd
i trädgårdar – det är några av
anledningarna till att Boo Egendom har
valt oss som samarbetspartner.
070-321 57 58 • malteskog@hotmail.se

Tel: 0582-450 40
kontakt@booegendom.se
www.booegendom.se
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