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Välkommen till Hanö och BioFoto Syds naturfototräff
Samling: På Hanö
Lör-söndag den 24-25 augusti 2019

Vi besöker Hanö i sydvästra Blekinge. Större delen av Hanö köptes i slutet av 2016 av staten och är
numera ett naturreservat och sedan tidigare även ett Natura 2000-område. Ön är bl.a. känd för fåglar
och sina många dovhjortar. Läs mer om Hanö: Hanö hemsida, länsstyrelsen, Blekinge Utflyktsguide
Träffen är flexibel, man kan komma över dagen (lördagen) eller stanna över till söndagen. Några
planerar att åk ut redan på fredagen och stanna två nätter.
Boende: Vi har bokat hela vandrarhemmet med 30 bäddar fördelade på 7 rum den 24-25 augusti.
På rummen finns handfat, sängar, bord, stolar, täcken och kuddar i övrigt kök/matrum, två toaletter,
två duschar. Pris för denna natt ca 200-250 kr/person beroende på vilket rum och antal personer.
Mat: Var och en står för sin egen mat som man med fördel har med sig från fastlandet.
Vandrarhemmet har ett kök, det finns möjlighet att grilla på flera platser runt ön (grillkol har vi med)
och det lär även finnas en liten restaurang på ön (Restaurang Briggen).
Transport: Enda reguljära transportsätt ut till Hanö är en båtlinje från Nogersund på Listerlandet (tar
25 min och enkelbiljett för vuxen kostar typ 60 kr). (Tidtabell OBS höst-tidtabell gäller). Gratis
personbilsparkering finns nära hamnen i Nogersund.
Samåkning: Vi samåker om möjligt. Om du har extra plats i bilen eller inte redan har någon att åka
med så hör av er till undertecknad via mail (se nedan). Ange hur många personer det gäller och
varifrån så skall vi försöka pussla ihop det. Det lär även gå att ta sig med tåg+buss till Nogersund.
Anmälan: Obligatorisk anmälan via mail (se nedan), först till kvarn! Ange om du tänker komma över
dagen eller stanna en/två nätter. Vidare detaljer till de som anmält sig. Ev. frågor till undertecknad.

Välkomna! Katarina Henmyr och
Tomas Hansen (Tel. 070 7323622, tomas.hansen@comhem.se)
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Ledningsgruppen
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