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Fotoresa till östra Blekinge 10-12/5 2018
Biofoto Syds resa till östra Blekinge äger rum under Kristi
himmelsfärdshelg, tors. – lör. den 10-12 maj 2018.
Notera: Det är inget som hindrar att man t.ex. bara är med en dag (utan övernattning)
eller kanske även stannar till söndagen för att utforska vidare på egen hand.

Alla Biofotomedlemmar är välkomna att delta.
Tillsammans utforskar vi östra Blekinge, ett område som kanske
inte så många av oss besökt ingående förut. I början av maj är
det ju mycket som lockar en fotograf; blomsterprakt, trädens skira
grönska, fåglar i häckningsdräkt mm. och här har Blekinge
mycket att bjuda på. Blekinges unika lövskogskust och skärgård
saknar motsvarighet. Ingen annanstans i landet växer ek- och
bokskog så långt ut i skärgården.

Program
Vi har ett antal områden vi tänker besöka och kommer nog att upptäcka fler väl på
plats. Flera av dessa områden ligger nära varandra och beroende på intresse så
kan man välja att spendera mera tid där ens favoritmotiv finns.
 Väster: Vambåsa hagmarkers naturreservat (våtmark, fågel), Tromtö
(bokskog, ekhagar)
 Öster: Torhamns udde (fågel), Hallarumsviken och Stora Rom
 Norr: Älmteryd, Björstorps hage (fokus på blommor)
 Söder: Knösö, Uttorp, Tjurkö (gamla båtvrak)
Programmet styrs av väder och vind och inte minst oss själva och bestäms närmare
på plats. I samband med samlingen torsdag förmiddag så går vi igenom de olika
områdena och jämkar ihop ett detaljerat program utifrån deltagarnas önskemål.
För den som vill förbereda sig finns mer att läsa här: Blekinge Utflyktsguide

Transport
Transport sker i egna bilar till Karlskrona, givetvis försöker vi fixa samåkning för de
som önskar. Det finns även utmärkta förbindelser med tåg/buss till Karlskrona. Väl
på plats försöker vi minimera antalet bilar som används. Samling sker torsdagen
10/5 kl. 11:00 vid Lyckåhem Hotell & Vandrarhem vid Lyckeby rakt norr om
Karlskrona (precis intill E22:an).
Samåkning: Vid samåkning gör man upp med sin chaufför om betalning. Vi rekommenderar, vid 4
personer i bilen, att man betalar 5:- milen/person lite mer om man är färre. Detta gäller även för
transporter vid utflykter under resan och dessa bör man göra upp särskilt efter varje tur. För dem
som åker kollektivt försöker vi fixa hämtning på lämplig plats.

Boende
Vi bor på Lyckåhem hotell och vandrarhemmet i Karlskrona/Lyckeby som erbjuder
en variation av boende. Länk till Lyckåhem Hotell & Vandrarhem
Det finns både hotell- och vandrarhems-rum, skillnad är att i hotelldelen ingår
sängkläder, frukost och avresestädning i rumspriset (kan köpas till i
vandrarhemmet).
I båda fallen finns rum med 1, 2, 3 eller 4 bäddar med gemensamt kök i korridor för
självhushåll. Båda typer av rum finns med antingen WC och dusch på rummet eller i
korridor.
Prisexempel:
 Dubbelrum hotell, Wc och dusch på rummet:

715 kr/natt

 Dubbelrum vandrarhem, Wc och dusch i korridor: 450 kr/natt
P.g.a. denna variation så har inga rum reserverats i förväg.

Mat
Var och en sörjer själv för sin mat. Det finns tillgång till kök inkl. kyl och frys.
Eventuellt så ingår ju frukosten i boendet om man bokat/extrabeställt det. Grillar
finns där vi bor och vi räknar med att grilla på kvällarna - BioFoto tillhandahåller kol
och du tar själv med dig vad du vill grilla.

Anmälan
Anmälan görs snarast dock senast 30 april på mail till: tomas.hansen@comhem.se
Notera: om ni är några stycken som tänker resa/bo tillsammans så görs en
gemensam anmälan.

Anmälningsformulär
Jag/vi anmäler mig/oss till fotoresan till östra Blekinge och önskar
följande alternativ:
Namn:
(ev. flera)
Tel nr:
Transport:
Jag/vi tar bilen till Karlskrona (ja/nej)
(om ja ovan)
kan ev. plocka upp personer på vägen (antal)
och börjar resan från:
Jag/vi åker gärna med någon annan från ort
Jag/vi reser kollektivt och önskar bli hämtad vid

Boende på Lyckåhem:
Torsdag natt (ja/nej)
Fredag natt (ja/nej)
Lördag natt (extranatt) (ja/nej)
Typ av boende (Hotell, Vandrarhem)
WC och dusch: (På rum, i korridor)
Antal bäddar: (1,2,3,4)
Önskar dela rum men vet inte med vem (ja/nej)
Kopiera formulär och fyll i alternativt skriv motsvarande information direkt i ett mail
som sänds till tomas.hansen@comhem.se senast 30 april.
Därefter kommer vi jämka ihop och försöka uppfylla så många önskemål som
möjligt.

Lyckåhem Hotell & Vandrarhem

Länk till Länskartan

Välkomna!
Rose-Marie Nilsson Erwe, Katarina Henmyr och Tomas Hansen
Hälsningar
Ledningsgruppen
Biofoto Syd

I samarbete med:

Samtliga bilder nedan är tagna vid en rekognosceringstur den 29-30 april 2018
Foto: Tomas Hansen (mobil)

Lyckåhem Hotell & Vandrarhem (åtminstone hotelldelen var nyrenoverad)

Vambåsa

Almön

Älmteryd

Torhams udde

Steneryds lövängar

Stora Rom

Båtvrak Tjurkö (kräver vandring på ca 8-900 meter längs stenig strand med några
stängsel att klättra över)

