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FRÅN TORHAMN …
HÅLL UTKIK EFTER
DENNA MARKÖR LÄNGS
KUSTVÄGEN!

= Öppet lörd
= Öppet sönd
= Öppet
helgen

Det är vi som har öppet!
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Samlingsutställning i Möckleryd bygdegård lokalt
konsthantverk
I Möckleryd bygdegård har hantverks gruppen KLÖRSODDEN
utställning och försäljning. Flera andra hantverkare från
Torhamnslandet kommer att medverka.

Blekinge kust- och skärgårdshonung
Försäljning av honung, honungsbaserade produkter, te och karameller.
Sparrishelgen finns vi på Minimässan i Kristianopel!
Tel 0455-51345. www.bkshonung.se

Anna-Karins Skafferi
Kokar sylt, marmelad, gelé och chutney med nya smaker i modern
tappning för vår tids måltider. Kokar på hantverksmässigt sätt dvs
tillsätter inga konserveringsmedel eller tillsatser utan endast
naturliga råvaror används. Skorpor. Under sparrishelgen finns jag
på Bond-Gården. Tel 0705-661024, www.anna-karinskafferi.se
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Café Måsen

I Torhamns hamn ligger det pittoreska skärgårdscaféet som
serverar något för alla från egen ugn. Tel 0708-962494

3

Torhamns Församlingshem, kl 11 – 15.30

Utställning med Blekingesöm i församlingshemmet 17/5. Vi
serverar rabarberpaj med vaniljsås, kaffe, the, saft för 25 kr till
förmån för Svenska kyrkan Internationella arbete. Klockan 14 är
det avslutning för barngrupperna med aktiviteter i barnrummet.
Dagen avslutas med familjegudstjänst i kyrkan kl. 16.00
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Konstutställningen i Torhamnsgården

SOL – VIND – VATTEN
Galleri Staffli presenterar exklusivt konstglas och god konst för
många smaker. Konstnärer: Jim Johnsson, Egon Lennart Karlsson,
Mats Aronsson, Kjell Sundberg, Stefan Windahl, Gunnar Torhamn
m. fl. Galleri Staffli tel 0709-93 25 33.
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Öppen Trädgård i Sandhamn, kl 10 – 14 OBS Tiden!

Maggie och Bo Nordéns visningsträdgård på Fiskarevägen 1 i
Sandhamn är öppen endast på lördagen mellan kl 10 till 14.
Trädgården innehåller flera ovanliga träd och buskar samt en
massa ovanliga perenner. Hjärtligt välkomna!
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Sail Inn och Sandhamn Marine

Marina och restaurang & café i Sandhamns hamn. På helgens
meny – sparrissoppa. Fullständiga rättigheter. 0766-20 22 22,
www.sailinn.se
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Öppen Trädgård i Truseryd

Besök Margareta och Eskil Johanssons cottageinspirerade
trädgård i Truseryd.
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Torhamns sockens norra byalag erbjuder följande
aktiviteter i Sibbaboda fd skola OBS till kl 15.00:
Kl. 10.00-15.00 Bysmeden Jörgen Sjöholm visar smideskonst
Kl. 11.00 Ulla Hagman visar Qi-gong
Kl. 12.00 Caroline & Co spelar och sjunger
Kl. 14.00 Bella Donna-kören sjunger på temat ”Hund”
Kl. 10.00-15.00 Kaffeservering, lotterier, skolfotoutställning, loppis

Björkenäs Camping

Köp och sälj på loppis. Prova på hästskokastning, boule eller
minigolf. Visning av en husvagn.
Tel 0455-521 15. www.bjorkenascamping.se
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Båtbygget i sjöboden blir en blekingsk kosterbåt –
Östersjöprojekt”
Plats: Sjöboden i Björkenäs hos Bertil och Roger Andersson.
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Sara Porle Design

I ateljén i Attanäs skapas personliga smycken och konsthantverk i
flera material och tekniker. Under helgen finns möjlighet att prova
på olika sätt att göra smycken. Ordnar kurser i glasfusing,
lampwork och metallera hela året. Tel 0708 917 897,
www.saraporle.com
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Lantluft

Kom och njut i vårt somriga trädgårdscafé! Marknad på gården
med mathantverk och trädgård. Stor parkering - God mat Underhållning! Tel 0455-52 111. www.lantluft.com
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Orranäs Gårdsmejeri, getgård, stall och ridhus

Hantverkmässig tillverkning av get-och koost. Visning av
gården, getter, bockar, killingar och hästar startar lördag och
söndag varje heltimma mellan kl 11 och kl 16.
Ost, Bocksalami mm säljs i vår gårdsbutik mellan kl. 10.00-18.00.
Välkomna önskar Boel och Lars. 0455-525 40,
www.orranasgardsmejeri.se
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Gårdsbutiken Attanäs gård

Erbjuder styckade nötköttsdetaljer från ungnöt. Vi har egen
uppfödning av djuren. Vi erbjuder även potatis från egen odling.
Ett flertal övriga närproducerade produkter finns till försäljning i
gårdsbutiken. Välkomna Mikael Nilsson, Attanäs Gård.
Tel 0734-257172. mikael.attanasgard@hotmail.se
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Kustboden i Orranäs

Visning och beställning av me&i barn och damkläder. Hantverk:
hemvävda mattor och dukar, smycken tovade i ull, mm.
Utförsäljning av Tupperware. Tel 0708-297119

Kinas Kakor & Catering
Närproducerade bakverk & mat, till alla tillfälle! Beställ din
picknickkorg. 0705 - 25 25 66, www.kinaskakor.se Under Sparrishelgen finns vi på Bond-Gården med mat - och kakservering!
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Lavendelgården

En örtagård med växter från jordens alla hörn. Liten men välfylld
plantskola o trädgårdsbutik. www.lavendelgarden.se
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Olsängs potatis

Under sparrishelgen kommer vi att ha färsk potatis från
Bjärehalvön. Övrig försäljning från vår gårdsbutik. Vi har även
besök av Sturkö frukt och bärodling, plus några andra utställare. Vi
kommer att servera kroppkakor från Jämjö Wärdshus.
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Sparrishelg på Bond-Gården

Safari i sparrislandet med provsmakning av sparris direkt från
fältet. Vi visar hur sparrispackning går till. Försäljning av sparris,
sparrisplantor, knäckebröd, ostkaka., Kina från Kinas Kakor" står
för mat och kaffeserveringen, rätter med sparrisanknytning
utlovas. Margitas delikata surdegsbröd och textilier, Ola i Bröms
som säljer Ottos glass, Bellan med jordgubb- och blomsterförsäljning.
Anna-Karins Skafferi med prisbelönt sylt, marmelad, chutney och
Flakulla Skogsgård med grillkol. Marie Louice "Hov och Tass" säljer
tillbehör till katt, hund och häst. Bottnansmåla Hjortgård finns på
plats med sina utsökta hjortprodukter. Underhållningen står
Sigurd i Tång för. Backdala Hästgård bjuder på skjuts mellan
parkering och sparrisland, med Tom bakom tömmarna. Tel 070848 72 02. www.bond-garden.se.
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Olsängsgården

Vi berättar och visar runt på Olsängsgården. Grillen är tänd och
kaffeserveringen öppen. Kaffeservering med hembakat.
www.olsangsgarden.se

Margitas Surdegsbröd
Hittar du på Bond-Gården under sparrisdagarna. Där kan du köpa
surdegsbröd och rågskorpor. Margita Tel 0705-76 44 66.
www.kustvagen.com
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Pluskorts-rabatt
Ta med ditt BLT Pluskort!
Flera av de deltagande företagen
ger rabatt på vissa varor mot
uppvisande av BLTs Plus-kort.
På vår hemsida www.kustvagen.com
hittar du alla erbjudanden presenterade.

Prylhuset

Hos oss finner du loppis, antikt, kuriosa och diverse möbler. Öppet
dagligen 10-18. Ligger på Käringerydsvägen 65 mellan Fågelmara och
Kristianopel. Tel 0733-10 45 99
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Söremåla Mjölkgård

Kom och träffa våra kossor och kalvar kanske vara med och mjölka
(15,00-17,00). Vi svarar på frågor! Titta på olika hönsraser! finns
några till salu även avelsägg! Gårdsbutiken kommer att vara öppen
med inläggningar, ägg, potatis! Tel 0709-28 03 79, 0709-94 70 85.
www.soremala.se

… TILL KRISTIANOPEL!
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Lilla Butiken på Möllehall

Idylliskt belägen designbutik / marimekko-butik med kläder och
inredningsdetaljer. Tel. 0455-366157, 366197, 0708-521516.
www.lilla-butiken.se
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Lundsborg trädgård och systuga

Besök gärna vår vackra trädgård och min systuga. Vid vackert
väder kommer vi att ha en lapptäcksutställning i parken.
Margareta Norberg önskar välkommen till Rörsäng.
Tel 070-396 55 50. www.lundsborg.se
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Smakupplevelse

Minimässa i Kristianopels hamn med smakupplevelser från
Blekinge. Även aktörer inom hälsa & motion.
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Café Sött & Salt i Kristianopel Hamn

Hav, mat, kaffe, mingel, glassbar & hembakat. Självklart serverar
vi matiga sparrisprimörer under sparrishelgen! Varmt välkomna!
Tel 0455-36 60 14, info@sottosalt.se.
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Sköna Ting

Mysig present- och heminredningsbutik i Kristianopels hamn.
Tel 0455-36 60 50, 070-648 74 06. www.skonatingkristianopel.se
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Kristianopel Ryttarförening (kommer att vara på
Kristianopels Camping)
Visar upp sig med prova på ridning/körning med häst.
Ponnyridning, lotteri. Malin 073-142 74 55,
www.kristianopelsryttarforening.se ,finns också på Facebook.
Ingelas alternativ kommer och visar sitt företag: behandling av
biolight,(inom hästar) rehabilitering, skador av olika former.
Sårläkning, eller allmänt välbefinnande, före och efter
ansträngning. Även effektiv sårläkning av människor.
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Besök något av områdets
naturreservat!

Bröms gårdsbutik

100 m från Bröms rastplats vid Fredstenen. Gårdsbutik m potatis, bär
och blommor. Spec Ottoglass. Under sparrishelgen hittar du oss också
på Bond-Gården. Tel 0705-16 50 26

I Karlskrona kommun finns det 25 naturreservat, varav
flera ligger i kommunens östra del. Några av dessa kan
vi varmt rekommendera ett besök under sparrishelgen,
t ex:
Högasand norr om Kristianopel (A)
Högasands naturreservat omfattar de sandiga och
mestadels tallbeklädda delarna av litorinastrandvallen
längs den nära tre kilometer långa sträckan mellan
Eriksholm och Trolleboda. Här trivs många ovanliga
arter. (Källa Länsstyrelsen Blekinge)
Torhamns udde(B)
Havsdoft, hedar och vidsträckta strandängar inbjuder
till promenad och utflykt. Torhamns uddes välbevarade,
öppna odlingslandskap är rikt på fornminnen och har en
lång kulturhistoria. Området är också en internationellt
känd fågellokal med ett stort antal häckande och
rastande fåglar.
(Källa Länsstyrelsen Blekinge)
Steneryds lövängar (C)
Steneryds lövängar är rester av ett gammalt
kulturlandskap som fortfarande sköts enligt gammal
hävd. På så sätt bevaras både den särskilda växtligheten
och det äldre brukningssättet. (Källa Länsstyrelsen
Blekinge)
I närheten på gångavstånd ligger Horsahallen,
Blekinges största hällristning med cirka ett par hundra
bilder.
Hallarumsviken (D)
En vandring i Hallarumsviken erbjuder ett omväxlande
landskap av berghällar med ekkrattskog och branta
stup, sprickdalar med öppna betesmarker och vackra
vyer över en blekingsk innerskärgård.
(Källa Länsstyrelsen Blekinge)

Med reservation för ev ändringar

