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VÄLKOMMEN TILL
TROLLSKOGEN!

NATURUM TROLLSKOGEN
ÖPPETTIDER 2019			
Invigning 20 april			

12-17

Påsklovsöppet				11-16
måndag- söndag

Maj - Juni (1/5-23/6)* 			

11-16

Torsdag-söndag

Juni - Augusti (24/6-18/8)		

10-17

Dagligen

Augusti - November(22/8-3/11)

11-16

Trosdag- söndag

Höstlovsöppet (28/10-3/11)		

11-16

Dagligen

* Midsommarafton och midsommardagen stängt

ALLTID
FRI ENTRÉ!

OM INGET ANNAT ANGES ÄR ALLA FOTON I BROSCHYREN TAGNA
AV MARIE LARSSON OCH STINA NILSSON

LÅGSÄSONG

HÖGSÄSONG

TORSDAG-SÖNDAG 20/4-23/6 och 18/8-3/11

DAGLIGEN 24 JUNI - 18 AUGUSTI

Alla guidningar är gratis.

Alla guidningar är gratis.

TROLLSKOGENGUIDNING

VISNING AV NATURUM

Dagligen kl: 13

Dagligen kl. 12 eller vid önskemål

Följ med på en guidad tur iTrollskogen.
Ingen föranmälan krävs. Samling vid naturums trappa utanför.
Guidningen tar ca 45 minuter, under denna tid är naturum stängt.

En kort introduktion till ditt besök i naturum. Vi förbereder dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum
Trollskogen och i naturreservatet Trollskogen.

TROLLSKOGENGUIDNING

VISNING AV NATURUM

Dagligen kl. 13

Dagligen kl. 12 eller vid önskemål
En kort introduktion till ditt besök i naturum. Vi förbereder dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum
Trollskogen och i naturreservatet Trollskogen.

En guidning i Trollskogen, olika teman olika dagar. Temat
för dagen hittar du på plats utanför naturum.

INSEKTSSAFARI

Ingen föranmälan krävs. Samling vid naturums

Tisdagar kl. 11 och 15

informationsdisk. Visningen tar ca 15 minuter.

Vi ger oss ut i natrureservatet och letar insekter. Kanske
tar vi oss ner till strandängen och letar efter fjärilar och
trollsändor

HÅVA VID BRYGGAN
Torsdagar kl. 11 och 15

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undesöker djurlivet under ytan.

SAGOSTUND

Dagligen kl. 13.30
Vi slår oss ner i en glänta och lyssnar på
sagor om troll och väsen från förr och nu.

NÅGOT FÖR
DE MINSTA!

BARNENS TROLLSKOGSGUIDNING
Dagligen kl. 15

Vi matar myrlejon och tar en tur runt och pratar insekter,
stora som små. Guidningen tar ca 30 minuter. Vill man ha
föräldrar med är förstås alla välkomna!

EKOXE I NATURUM

Vi reserverar oss mot ev ändringar i programmet under säsong.
Ändringar kommer att i första hand aviseras via Facebook.

JORDENS DAG

APRIL

Följ med Pav ut i naturreservatet och lär dig mer om träd,
mossor och insekter eller om ni hittar något helt annat!
22 APRIL KL. 13 -15

INVIGNING 20 APRIL
12:00 Invigninscermoni med invigning av det nya naturum
Trollskogen

Med: Pav Johnsson

12:30-17:00 naturum Trollskogen öppet
Program finns på webben!

LIVET I VIKEN

PÅSKLOV I TROLLSKOGEN

23 APRIL KL.11-12 OCH 14-15

Följ med ut i naturreservatet och lär dig mer om träd,
mossor och insekter.

Lär dig att göra något med ull eller leta insekter. Vad kan
man använda att måla med i naturen och vilka vårfåglar
har kommit? Det och mycket mer bjuder naturum Trollskogen på under påsklovet.
Mer info på naturumtrollskogen.se.
20 - 28 APRIL KL. 11 - 16

ÄNTLIGEN
PÅSKLOV!

MÅLA MED NATUREN
Följ med en naturumguide ut i skogen och se vad som går
att måla med. Eller hämta material och instruktion och gå
ut själv.
24 APRIL HELA DAGEN.

UNDER LUPPEN
Följ med en naturumguide ut med luppen och titta på de
små detaljerna i vår vackra natur
25 APRIL KL. 11-12 OCH 14-15

UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN
Följ med en naturumguide ut i naturreservatet och se vad
ni hittar och hur långt våren har kommit.
26 APRIL KL. 11-12 OCH 13-14

SKAPA I ULL
Lär dig mer om ull och skapa något med den.
27 april DROP IN kl. 11-14

FÖR HELA
FAMILJEN!

Med: Caroline Landtmansson

VÅRENS FÅGLAR
Följ med en naturumguide ut i naturreservatet och upplev
vårens fåglar.
TROLLEKEN

EJDER

28 APRIL KL 11-12

MAJ
INSEKTSHOTELL

TROLLSKOGEN SPIRAR!

Tillsammans med Mats skapar vi ett insektshotell till
naturum Trollskogen.

Vårfest på Öland! Som en del av evenemanget ”Öland
spirar” bjuder naturum Trollskogen in till en helg i vårens
vackra tecken. Se Seppo Ekelunds fina fotografier på
Ölands orkidéer.

11 MAJ KL. 11-14
Med: Mats Landström

9-12 maj
TROLLSKOGGUIDNING
DAGLIGEN KL 12

YOGA I TROLLSKOGEN
Prova på viryayoga, ta med matta eller filt att sitta/vara
på. Vid regn är vi inne i naturum. Leder gör Stina Nilsson.

GÖKOTTA

11 MAJ KL. 16

NATURSNOKAR I NATUREN
Följ med en Natursnok ut på upptäcktsfärd i Trollskogen.
Lär dig mer om insekterna eller växterna som ni träffar på.

Vilka fåglar sjunger först? Vi ger oss ut i
Trollskogen och njuter av de tidiga fåglarna
och fika korgen.

HAR DU
HÖRT
GÖKEN?

30 MAJ KL. 7:00
Med: Kerstin Svensson och Böda hembygdsförening.

18 MAJ KL. 12-13

Ta med egen fikakorg.

Med: Ölands natuskyddsförening

WORKSHOP SAFARISWEDEN

KULTURVANDRING I TROLLSKOGEN

Naturfilmworkshop för dig mellan 10-25 år

Följ med Jan Henrik ut i naturreservatet och lär dig mer
om vad som har hänt i Trollskogen långt före vår tid.

Är du film- och naturintresserad?
Då ska du vara med på Safari Sveriges naturfilmhelg på
naturum Trollskogen. Under två kreativa och intensiva
dagar skapar vi filmer i de spännande miljöer som finns i
närheten. Som avslutning på helgen tittar vi på de färdiga
filmerna, som sedan laddas upp på safarisverige.nu
Filmhelgen är gratis för dig som deltar och vi bjuder på
fika och lunch.
Du behöver ingen utrustning- Safari Sverige har både
videokameror och redigeringsdatorer. Safari Sverige är
ett filmprojekt för unga mellan 10-25 år som finansieras av
Arvsfonden. Syftet är att ungdomar i hela Sverige ska
upptäcka naturen med videokamerans hjälp.
START KL.10.00
LÖRD 25 MAJ OCH
AVSLUT KL.15.00
SÖND 26 MAJ
Anmälan till: naturum Trollskogn
Med: Safari Sverige

30 MAJ KL. 12
Med: Jan -Henrik Fallgren

DAGEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
22 MAJ

Läs mer på Stations Linnés hemsida, Ölands naturskyddsförening eller hos naturum Ottenby.

ORKIDÉEVANDRING
Lär dig mer om de Ölandska orkidéerna.
Vi träffas vid parkeringen vid
naturum Trollskogen och samåker
med bilar ut i den Ölandska naturen
för att se fler arter orkidéer.
Myggmedel och bra skor
rekommenderas.
26 OCH 31 MAJ KL 11:00.
Med: Björn Lünning

FOTO: SAFARISWEDEN

JUNGFRU MARIE NYCKLAR

JUNI
YOGA I TROLLSKOGEN

HÖGSÄSONG I TROLLSKOGEN

Prova på viryayoga, ta med matta eller filt att sitta/ vara
på. Vid regn är vi inne i naturum. Leder gör Stina Nilsson.

Sommaren är kommen och med den ledighet, sol och bad.
Hos oss på naturum Trollskogen kan du lära dig mer om
naturen i Trollskogen, få guidade turer eller uppleva
naturen på egen hand.

8 JUNI KL. 16
26 JUNI KL. 17

KULTURVANDRING I TROLLSKOGEN
En vandring allra längst upp på den nordöstra udden för
att lära oss mer om vad som hände här uppe
för flera tusen år sedan. Vi bjuder på fika.
9 JUNI KL. 11 - 15
Bokning görs hos naturum Trollskogen

FORNTID I
TROLLSKOGEN

Med: Jan-Henrik Fallgren

DE VILDA BLOMMORNAS DAG
Vi går ut i naturreservatet och letar efter och lär oss fler
eller nya blommor.
16 JUNI KL. 11-12

MIDSOMMARAFTON OCH MIDSOMMARDAGEN
Stängt på naturum Trollskogen

FAMILJEDAG MED TEMA PIRATER OCH
SJÖRÖVERI
Vi ger oss ut på upptäktsfärd i Trollskogen och letar
pirater och lär oss mer om dem och sjörövarna.
26 JUNI 11-14

Med: Kalmar läns museum

VÄSENVANDRING
Följ med ut i kvällens Trollskog och upplev de varelser som
kanske alltid följer dig på dina vandringar genom skogen.
29 OCH 30 JUNI KL 17:30 OCH 19:30
100 kr/vuxen, barn från 4 år 50:-. Boka hos: vasenvandring@gmail.
com (ange önskat datum och tid i bokningen). OBS! Begränsat
antal platser.
Med: Väsenvandringar

HÅVA VID BRYGGAN

JULI
MÖT EN GEOLOG

SLACKLINE
Det är svårt, men otroligt beroendeframkallande och efter
bara någon timme kan de flesta stå på linan och ta några
steg.
Som nybörjare kommer man snabbt igång. Därefter går
det fort framåt!

Kom till Trollskogen med dina fossl från Öland och få reda
på vad det är och vad det var när den levde!
18 JULI KL. 14-16
Med: Jan Mikaelsson

VÄXTFÄRGNING

2 OCH 21 JULI KL. 11 - 15
Med: Jack Lundquist

Lär dig färga garn med hjälp
av växter. Vilka växter ger
vilken färg och gör man?

SKOGSBAD
Följ med på en avslappnat energigivande och sinnlig
vandring med Caroline. Vi undersöker Trollskogens
säregna natur med alla våra sinnen för en fördjupad upplevelse.

25 JULI KL. 11-15 DROP IN
Med: Björn Lünning

7 JULI KL. 11:15 ca 2 timmar. Inga förkunskaper behövs. Bekväma
skor och kläder.

NATTSURR

Med: Caroline Landtmansson

ASTRONOMISK VISNINGSKVÄLLAR
Katastrofen som bromsade inlandsisen.

Vad händer när du tänder lampan i sommarkvällen? Vilka
insekter är det som söker sig till din ytterlampa? Följ med
ut i nattens Trollskog och få reda på mer om nattens
flygare.
31 JULI KL. 21-00
Med: Pav Johnsson

8 OCH 9 JULI
kl. 19 Föreläsning Katastrofen som bromades inlandsisen
kl 21 Astronomisk samling
kl 22 Vi studerar månen som står i första kvarteret genom instrument
kl 23 Jätteplaneterna Jupiter och Saturnus finns att beskåda.
Med: Grönhögens Astronomiksa Förening, GAF,
Jörgen Danielsson. Ta gärna med egen kikare.

ETT RYMDÄVENTYR!

YOGA I TROLLSKOGEN
Prova på viryayoga, ta med matta eller filt att sitta /vara
på. Vid regn är vi inne i naturum. Leder gör Stina Nilsson.
13, 26 OCH 31 JUNI KL. 17
INSEKTER I LAMPANS SKEN

AUGUSTI · SEPTEMBER
SKOGSBAD

YOGA I TROLLSKOGEN
Prova på viryayoga, ta med matta eller filt att sitta/ vara
på. Vid regn är vi inne i naturum. Leder gör Stina Nilsson.

Följ med på en avslappnat energigivande och sinnlig
vandring med Caroline. Vi undersöker Trollskogens säregna natur med alla våra sinnen för en fördjupad upplevelse.

17 OCH 31 AUGUSTI OCH 14 SEPTEMBER KL. 16

1 AUGUSTI KL. 19:00 ca 2 timmar. Inga förkunskaper behövs.
Bekväma skor och kläder.

Nu sträcker rovfåglarna förbi. Vi står på
naturumparkeringen och spanar efter dem.

Med: Caroline Landtmansson

7 SEPTEMBER KL. 11-13

ROVFÅGLAR

Med: Pav Johnsson

SPANA EFTER
FALKAR!

SLACKLINE
Det är svårt, men otroligt beroendeframkallande och efter
bara någon timme kan de flesta stå på linan och ta några
steg. Som
nybörjare kommer man snabbt igång. Därefter går det
fort framåt!

GAMLA TIDERS FÖRSVAR PÅ NORRA
ÖLAND

6 AUGUSTI KL. 11 - 15

14 SEPTEMBER KL. 15-16

Med: Jack Lundquist

Med : Peter Danielsson (Kalmar Läns museum)

VADARVANDRING
Vi spanar vadare i Böda hamn, lär oss kännetecken och
mer om dessa spännande fåglar.
10 AUGUSTI KL. 18-20
Samling i Böda hamn OBS platsen!
Med: Pav Johnsson

TROLLSLÄNDOR I TROLLSKOGEN
Vilka trollsländor hittar vi i Trollskogen? Hur flyger de? Hur lever
de som larver? Många frågor får sina svar denna dag och vi
kommer förhoppningvis att se massor av trollsländor!
13 AUGUSTI KL. 13
Med: Helena Lager

BILDER FRÅN EN TRÄDGÅRDSDAMM
Hur blir en trädgårdsdamm till och vad händer vid den
under året och under flera år? Följ med på ett bildspel från
början till nu..
14 AUGUSTI KL 18:00
Med: Kerstin Svensson

Peter berättar om forna tiders försvarsanläggningar och
hur man vaktade mot angrepp från Östersjön.

GEOLOGINS DAG
Vi lär oss mer om Ölands geologi och stenar.
14 SEPTEMBER KL. 11-14

NATURSNOKAR
Följ med en Natursnok ut i skogen och leta svamp. På
naturum finns en liten svamputställning där du kan lära
dig mer om svamp.
21 SEPTEMBER KL 11-14
Med: Ölands naturskyddsförening

SEPTEMBER · OKTOBER
SKÖRDEFEST I TROLLSKOGEN
25 september - 30 september
TROLLSKOGSGUIDNINGAR

DAGLIGEN KL 13

S K Å DA R V EC KO R PÅ
ÖL ANDS NORRA UDDE
Vecka 40-42 är det full fart på både fåglar och fågelskådare!
naturum Trollskogen har öppet torsdag till söndag och
varför inte komma in och lär dig mer om naturen på
norra udden och de fåglar vi har här.

SANDBY BORG - 1600 ÅR PÅ EN TIMME
Hör Lars Alvarmo berätta om Sandby borg
och vad som egentligen hände där.
VAD HÄNDE
VID SANDBYKanske kan vi förstå vad som hände där
BORG?
och hur livet var på 400-talet e.Kr.
5 OKTOBER KL 14.00
Med: Lars Alvarmo

FORNTID PÅ NORRA ÖLAND
Jan Henrik berättar om sina fynd i Trollskogen och deras
historia.
19 OKTOBER KL 14:00

Med: Jan Henrik Fallgren

H Ö S T LOV I T R O L L S KO G E N
Följ med på en guidad tur i naturreservatet Trollskogen
eller delta i någon av våra andra höstlovsaktiviteter. Mer
info på naturumtrollskogen.se när höstlovet närmar sig!
28 OKTOBER - 3 NOVEMBER KL. 11 - 16
UPPTÄCK TROLLSKOGEN
Följ med naturumguide ut i naturreservatet och se vad
som finns utanför stigarna..
28 OKTOBERL KL. 13 -15

BYGG EN FÅGELHOLK
Vi bygger fågelholkar och pratar om varför det behövs
fler bostäder i skogen.
29 OKTOBER KL. 11-14

Med: Mats Landström
MÖRKERVANDRING I TROLLSKOGEN
Vi möts vid naturum vid mörkets inbrott
och går sedan ut i naturreservatet med
våra ficklampor och upplever skogen i
mörker.

TROLLSKOGEN I
MÖRKRET

30 OKTOBER KL 17-19

MÅLA MED NATUREN
Följ med en naturumguide ut i skogen och se vad som går att
måla med. Eller hämta material och instruktion inne i naturum och
gå ut själv.
31 OKTOBER HELA DAGEN.

UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN
Följ med en naturumguide ut i naturreservatet och se om
det finns några vakna insekter eller fortfarande blommande blommor?
1 NOVEMBER KL 11-12 OCH 12-14

FÅGELMATNING
Vi gör kokosbollar till fåglarna och pratar om vad vi kan
hjälpa fåglarna med under vintern.
2 NOVEMBER KL 11-14

UNDER LUPPEN
Hur ser ett tallbarr ut under luppen? Eller en gråsugga? Följ med
en naturumguide ut och upptäck naturen under luppen.
3 NOVEMBER KL. 11-12

DECEMBER
ÖRNAR
Vi öppnar upp naturum en stund för att värma oss efter
att vi fått se dessa fantastiska fåglar och njuta av deras
luftfärder. Samling vid trappan.
8 DECEMBER KL. 11-14

SWIKSGLÖGG

SPANA
PÅ
TROLLSKOGENS
ÖRNAR

Vi träffas i naturum för att minnas dagen då Swiks
förliste 1926 och dricker glögg.
21 DECEMBER KL. 14-16

BOKNINGSBARA
GUIDNINGAR VIA NATURUM
EN TUR
FÖR HELA
FAMILJEN!

Bokning via naturum.trollskogen@lansstyrelsen.se

TROLLSKOGSGUIDNING FÖR GRUPPER
En guidad tur om Trollskogens natur och kultur. Vi
vandrar runt i i naturreservatet Trollskogen och får lära
oss mer om vad som har hänt i skogen och vad vi möter
på vår väg.

VISNING AV NATURUM FÖR GRUPPER
En kort introduktion till ditt besök i naturum. Vi förbereder dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum
Trollskogen och i naturreservatet Trollskogen.

SKOLOR
Troll och väsen i all ära men också möten med myrlejon,
trollsmör, svenska sjöhästar och mycket mer i Trollskogen. Vi tar emot klasser och lärare som vill använda
naturum Trollskogen och naturreservatet som lektionssal och fortbildning.
Läs mer via naturumtrollskogen.se och kontakta oss gärna för
mer information och programförslag.

MÖT VÅRA GUIDER
PAV JOHNSSON
Folkbildare, biolog, folkhögskolelärare, författare,
naturguide, radioröst, reseledare, föreläsare och
föreningsmänniska.
www.pavjohnsson.se

CAROLINE LANDTMANSSON
Ölandsguide, fårägare, skogsbadsinspiratör.
www.landskapsguide.se

JACK LUNDQUIST
Utbildare i Slackline, balanskonstnär och rörelsefantast.

JAN HENRIK FALLGREN
Arkeolog och folkbildare

LARS ALVARMO
Sandbyborgs guide

JAN MIKAELSSON

Geolog och folkbildare

BJÖRN LÜNNING

Kemist, biolog och ett levande uppslagsverk vad
det gäller orkidéer.

ULLA-BRITT ANDERSSON

Botanist och mångkunnig naturmänniska. Vad UllaBritt inte vet om Ölands flora är inte värt att veta.

HELENA LAGER

Biolog med en förkärlek för trollsländor.

MATS LANSTRÖM

Konstnär och kreatör med intresse för kultur och
natur.

BOFINKEN BOSSE

LYSSNA PÅ
UTSTÄLLNINGEN!
HUR?
1. Sök efter trådlösa WiFi-nätverk
2. Anslut till Lst-guest
3. Skriv in det användarnamn och
lösenord som står vid infotavlan i
naturum.
4. Öppna din qr-läsare och läs av
koden som finns på de olika skärmarna i utställningen på naturum
och skyltarna utanför.
.

FYRBYN

ÖLANDS SÖDRA UDDE

FYREN LÅNGE ERIK
En av Ölands större sevärdheter är fyren
Långe Erik på Ölands norra udde. För att
göra Långe Erik med omgivningar mer tillgängligt startade Fyrvaktarn’s Dotter 1999
upp sin verksamhet: visningar, en liten
souvenirbutik samt försäljning av kaffe och
glass, allt i anslutning till fyren.
Fyrvaktarn´s Dotter önskar er varmt
välkomna till Långe Erik och dess omgivningar av unika miljöer och enastående utsikt som
erbjuds på Ölands norra udde.
ÖPPETTIDER
22 JUNI- 18 AUGUSTI KL. 11-16.
OBS! Se hemsidan www.langeerik.se för mer information
om fyren och vad som är på gång och eftersom tider
kan
justeras efter säsong.

ENTRÉ TILL FYREN
Vuxen 40 kr
Barn 20 kr

BÄSTA
UTSIKTEN PÅ
NORRA ÖLAND

SVENSK FYRHELG
3-4 augusti

INTERNATIONELLA FYRHELGEN
17-18 augusti med bland annat Ölands radioamatörklubb

Under för- och eftersäsong kan grupper boka sitt
fyrbesök. Kontakt: 070-794 26 43

FAKTA LÅNGE ERIK
BYGGD 1844-45
32 METER HÖG
138 TRAPPSTEG

FOTO: KRISTINA ÖSTERBERG

BÖDA SKOGSJÄRNVÄG
TIDTABELL
Trafikstart 22 juni (midsommardagen)
OBS ingen trafik 23 juni- 1 juli.
2 juli- 15 augusti : tisdag, torsdag och söndag

ÅK TÅG
TILL
TROLLSKOGEN!

AVGÅNGAR FRÅN FAGERÖR
Kl. 11:00, 13:00 och 15:00

AVGÅNGAR FRÅN TROLLSKOGEN
Kl. 11:45, 13:45 och 15:45*
* OBS detta tåg återvänder inte till Trollskogen
Restid ca 30 minuter enkel väg.

SKÖRDEFESTEN
Fredag 27 och lördag 28 september
Avgång kl. 11:00 och 13:00 från Fagerör

BILJETTPRISER
Vuxen 100 kr
Barn (5-15 år) 50 kr
Priset avser TUR och RETUR samma dag.

ATT TÄNKA PÅ
• Invänta tåget på perrongen. Gå inte i spårområdet.
•Håll uppsikt över medföljande barn
•Barn får inte resa ensamma.
• Var försiktig om du har ljusa kläder
• Kom i tid. Antalet platser är begränsat.

TRAFIKINFORMATION
Stationen 0485-24140 (trafikdagar)
Aktuella dagar med ånglokstrafik, se www.bojs.se eller anslag vid
stationen i Fagerrör, övriga dagar diesellok.
Fagerrörvägen 60, Byxelkrok
Mail: bosj@bosj.se
Hemsida: www.bosj.se

GRUPPBOKNINGAR

070-3638349 eller extratag@bosj.se

SKÄFTEKÄRR
JÄRNÅLDERSGÅRD, GUIDNINGAR,
EKOPARKSINFORMATION,
FOSSIL- & GEOLOGIUTSTÄLLNING
ÖPPET

Järnåldersgården med långhuset, Ekoparksinformationen, Fossil- och geologiutställningen
1 juli - 16 augusti kl. 12 - 16. Stängt lördagar

ENTRÉ:

Vuxna 100:-,
Barn (6-15 år) 50:Familjebiljett (2 vuxna med barn) 250:I entréavgiften ingår besök på Järnåldersgården och
deltagande i dagens guidning samt fossil- och geologiutställningen med tema “Spännande fossil - hemma och
borta” i utställningshallen vid entrén.

JÄRNÅLDER FÖR HELA FAMILJEN
På Järnåldersgården finns linderödsgrisar, gutefår och dagliga aktiviteter.
Inne i Långhuset finns en utställning om järnåldern. Lekvall på Järnåldersgården. Prova på forntida lekar och spel. Möten på Järnåldersgården.
Varje dag händer det något; det kan vara matlagning, texilhantverk eller
ett spännande möte med Hirdmannen.

ARRANGEMANG
6 juni Nationaldagsfirande kl. 14
Fri entré
21 juni Midsommarfirande Kl. 14-16
Vi klär midsommarstången. Det blir folkdansuppvisning och
danslekar kring stången.
Entré
1- 2 november Julmässa
Kalmar läns äldsta julmässa
Entré

ÖVRIGT

Fri entré till Ekoparksinformationen, arboretet (parken )
och fornlämningen Stormansgården.
För mer information om arrangemang, guidningar eller
bokning av grupper, se www.skaftekarr.se eller
www.fossiloland.se eller ring 070-685 45 98.
Vi samarbetar med Ölandsguiderna. Se deras hemsida
www.olandsguiderna.se för fler guidningar om geologi,
natur och järnålder.

GUIDNINGAR - ingår i entrépriset

1 juli - 16 augusti dagliga guidningar på olika teman:
Familjeguidning för alla - ”Tidsresa från istid till järnåldern”
Söndag, måndag, onsdag och fredag kl.13, extra guidningar under högsäsong, för tider ring 070-685 45 98
Skäftekärrsguidning - ”Skäftekärrs historia från forntid
till våra dagar” Tisdagar och torsdagar kl. 13

”Mammutbaby” 1 månad
gammal för 40 000 år
sedan. Möt honom i Fossiloch geologiutställningen
FOTO: KERSTIN SVENSSON, GÖSTA TORELD

GRANKULLAVIKS
FRITIDSBY
Funderar du på att hyra en stuga på Öland? Då
erbjuder Grankullavik Fritidsby en personlig
uthyrning av kvalitetssäkra stugor ensast två
kilometer från Böda. Här erbjuds stugor med
havsutsikt till såväl par som till familjer och större sällskap. Här kan du hyra en mysig stuga till
din nästa semester på Öland
Stugorna har havsutsikt, toalett, dusch, TV och
en möblerad uteplats med grill. Köken är välutrustade med ugn, mikrovågsugn och vattenkokare. Du kan välja mellan 4, 6 eller 10 bäddar. I
10-bäddarsvillan finns det även tillgång till bastu, bubbelbad. öppenspis och diskmaskin.
Wi-Fi finns självklart i alla stugorna.
Fira midsommar i Grankullavik
Utnyttja vårt midsommarpaket redan nu och
hyr stuga hos oss.
* Stuga, 4 bäddar: 7 900kr för två veckor
* Parhus, 4-6 bäddar: 8 900 kr för två veckor
När du hyr en stuga i Grankullavik fritisdsby på
Öland under sommarsäsången ingår roddbåtar
och tennisbana i priset. Dessutom får du närhet
till både natur, sol och bad som kommer att
göra dina dagar överraskande bra. I närheten
finns restauranger och vi erbjuder dessutom
goda möjligeter till fiske, vandring och andra
aktiviteter i närheten av området.

KONTAKTA OSS FÖR ATT HYRA EN MYSIG
STUGA PÅ ÖLAND
www.grankullavik.com eller tel. 070-6887566

BO NÄRA
TROLLSKOGEN

FOTO: GRANKULLAVIK FRITIDSBY

NATURUM OTTENBY
Ölands södra udde och Ottenby naturreservat
är magisk plats där himmel och hav sammanlänkas av en obruten horisont. Här, på en av Sveriges mest berömda fågellokaler, hittar ni naturum Ottenby. Välkomna till oss!
KONTAKT
www.naturumottenby.se		
Maila till oss: naturum@ottenby.se
Ring: 0485-66 12 00			
naturumottenby
@naturumottenby
FOTO: JOSEFIN NILSSON

NATURUM VÄSTERVIK
Kullbacken, en plats där natur och kultur möts
mitt i staden. Här blandas historia med livs
levande flundror och maneter. Låt oss visa er
vägen ut i vår fantastiska natur och skärgård.
Upptäck Östersjön hos oss.
KONTAKT
www.naturumvastervik.se
Maila till oss: naturum@vastervik.se
Ring: 0490-211 77			
		
		
naturumvastervik
@naturumvastervik

HAV
BLÅSTÅNG
SKÄRGÅRD
FOTO: MARKUS NORD

HAV
HIMMEL
HORISONT

VÄLKOMMEN TILL
NATURUM TROLLSKOGEN!
Naturen är ett äventyr – och det börjar här!
I Sveriges 33 naturum får du kunskap,
inspiration och tips för att uppleva landskapet runt omkring på bästa sätt.
Välkommen in för att ta dig ut!

