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Dagordning årsmöte
 
 
§   1 Årsmötets öppnande.
 

§   2 Val av ordförande att leda mötet.
 

§   3 Val av sekreterare på mötet.
    

§   4 Frågan om mötet är i stadgeenlig ordning 
    

§   5 Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
    

§   6 Val av två rösträknare
 

§   7 Godkännande av dagordning.
 

§   8 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår.
 

§   9 Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår.
 

§ 10 Revisorernas berättelse för gånget räkenskapsår.
 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår.
 

§ 12 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 

§ 13 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
ärenden, varom förslag ingivits i stadgeenlig ordning.(§ 49)

 

§ 14 Fastställande av arvode till styrelsen.
 

§ 15 Behandling av styrelse
verksamhets- och räkenskapsår.

 

§ 16 Val av ordförande på ett år för lokalavdelningen
 

§ 17 Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 

§ 18 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
 

§ 19 Val på ett år av suppleanter för övriga styrelseledamöter.
 

§ 20 Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter.
 

§ 21 Val av valberedning.
 

§ 22 Val av ombud jämte ersä
§ 23 Övriga frågor samt utdelning av förtjänstmärken.
 

§ 24 Avslutning. 
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Dagordning årsmöte 

Årsmötets öppnande. 

Val av ordförande att leda mötet. 

Val av sekreterare på mötet. 
    

Frågan om mötet är i stadgeenlig ordning kallat. 
    

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
  

Val av två rösträknare. 

Godkännande av dagordning. 

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår.

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår.

Revisorernas berättelse för gånget räkenskapsår. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår.

Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar. 

Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
ärenden, varom förslag ingivits i stadgeenlig ordning.(§ 49) 

Fastställande av arvode till styrelsen. 

Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för inneva
och räkenskapsår. 

på ett år för lokalavdelningen, tillika ordförande i styrelsen.

Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 

Val på två år av halva antalet styrelseledamöter. 

ett år av suppleanter för övriga styrelseledamöter. 

Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

Val av valberedning. 

Val av ombud jämte ersättare till Regionstämman. 
Övriga frågor samt utdelning av förtjänstmärken. 

                       

   

   

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet.  

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår. 

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår. 

Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
 

för innevarande 

, tillika ordförande i styrelsen. 
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Ordförande  Anders Kumlin
 
Vice ordf  Ulla 
 
Kassör(/suppl.) Britt
 
Ledamot  Per
 
Ledamot  Lena Salnäs
 
Ledamot  Erik Hjalmarsson
 
Ledamot  Tommy Åstrand
 
Suppleant  Anna Kindblad
 
Suppleant  Git Filipsson
 
                     
 

Styrelsearbete, representation m.m.
 
 Styrelsen har under verksamhetsåret året avhållit 

arbetsmöten (Vuxensektionen
 
 Årsmöte genomfördes i 
 
 Styrelsen har under året skött bidragsansökningar, 

och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar.
 
 Styrelsen har representerats på Region syds

årsstämma. 
 
 Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående progr

och på våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 
Alljungen. 
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na lokalavdelnings styrelse 2018

    
                                  

nders Kumlin   

Ulla Holm    

Britt-Marie Larsson   

Per-Erik Abrahamsson   

Lena Salnäs   

Erik Hjalmarsson   

Tommy Åstrand   

Anna Kindblad   

Git Filipsson   

  

arbete, representation m.m. 2018 

erksamhetsåret året avhållit tio styrelsemöten samt ett flertal 
Vuxensektionen). 

des i Alljungen söndagen den 4 mars med elva 

Styrelsen har under året skött bidragsansökningar, kommunkontakter, utbildnings
och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar.

senterats på Region syds styrelsemöten, samt deltagit vid dess 

Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående programpunkt både på hösten 
våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 
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 2018 

 2018 

 2018 

 2018 

 2019 

 2019 

 2019 

 2018 

 2018 

 

styrelsemöten samt ett flertal 

elva deltagare. 

kommunkontakter, utbildnings- 
och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar. 

styrelsemöten, samt deltagit vid dess 

ampunkt både på hösten 
våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 

Mandattid  
t o m  
verksamhetsår 
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Grenledare m.fl. 
 
Friluftsskolor  
I Ur och Skur  
TVM   
Kanot   
Fjäll   
Vandring   
Långfärdsskridsko  
Studiefrämjandekontakt  
Medlemsregister  
Representant Vägföreningen
Representant Fiskeföreningen
Revisor   
dennes suppleant  
Revisor   
dennes suppleant  
Valberedning  
    –   ”   –   
Vaktmästare, Alljungen (anställd)
 
 

 
Verksamheten allmänt
 

Medlemmar 
 
Medlemsantalet uppgick vid utgå
Detta är en uppgång med totalt 
 
Ledare 
 
Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
verksamhet. I Karlskrona har vi 
som är våra ambassadörer och som ställer upp 
både för barn och vuxna. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla dessa ledare som ser till att 
säkra framtiden med natur- 
friluftslivsälskare. 
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  Kontaktperson Lena Salnäs 
  Kontaktperson Eva Forsmark
  - 
  Anders Kumlin  
  Ulla Holm 
  Britt-Marie Larsson/Ulla Holm
  Ebbe Karlsson 
  Ulla Holm 
  Per-Håkan Andersson

Representant Vägföreningen  Ulf Olson 
Representant Fiskeföreningen  Kenneth Abrahamsson

  Britt-Marie Andersson
  Lisbeth Ernstsson 
  Ulf Falck 
  Linda Svendsen 
  Kenneth Abrahamsson
  Per-Håkan Andersson
(anställd)  Vakant 

allmänt 

Medlemsantalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 557 aktiva 
gång med totalt 47 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.

Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
verksamhet. I Karlskrona har vi ett 30-tal ledare 
som är våra ambassadörer och som ställer upp 
både för barn och vuxna. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla dessa ledare som ser till att 

 och 

                       

Kontaktperson Lena Salnäs  
Kontaktperson Eva Forsmark 

Marie Larsson/Ulla Holm 

Håkan Andersson 

Kenneth Abrahamsson 
Marie Andersson 

 

Kenneth Abrahamsson 
Håkan Andersson 

aktiva medlemmar. 
medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.  
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Verksamhetsberättelse
 
Barn och ungdomssektionen
 
Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 
våra förskolor. 
 
Skärgådens Montessoriförskola har haft tre grupper igång under året. Det är knoppis, knytte och mulle. På fredagar 
går grupperna iväg till olika platser med lunch nerpackat i sina ryggsäckar. Knyttebarnen har fått träffa Knytte varje 
gång i hans llilla hus i skogen med sin röda dörr o
ro i skogen har varit något de pratat mycket om med mullebarnen.
De har haft ett spännande och härligt år med Friluftsfrämjandet.
 
Ankarets förskola har också verksamhet från knopp till 
mulle. De har haft 10 tillfällen per termin. 
Knoppisbarnen har upplevt naturen med alla sina sinnen 
och haft mycket sång o ramsor. Handdockorna är viktiga 
inslag i skogen. 
Knyttebarnen har abetat med laborativ matematik och 
mycket motorikträning. 
Mullegruppen har tränat samarbete, lärt om 
allemansrätten och följt årstidsväxlingarna.
 
Blå ports förskola lägger ner all sin Ur o Skur 
verksamhet från 2019 mest på grund av att deras nära skog har fått ge plats åt bostäder. Under året som gått har de 
varit på Bryggareberget och haft härliga upplevelser där. De har haft grupper från knopp till mulle. Skridskoåkning i 
arenan har de äldsta barnen gjort. Tack till er alla på Blå ports förskola för att ni haft denna verksamhet som jag vet 
barnen älskar och har utvecklats med!
 
Friluftsförskolan Nätet har arbetat med allemansrätten, årstider och pysslat ute i naturen med sina knoppisbarn. 
Knyttebarnen har lärt sig om insekter, svamp och djur och utfört olika uppdrag t ex hitta lika långa pinnar som deras 
händer. Mullebarnen har gjort egna mulledockor av ihopsamlad näver, byggt koja och lärt mer om allmansrättten. De 
har också lagat mat och blåbärssoppa i skogen.
 
Ni är alla fantastiska pedagoger som gör ett härligt arbete i grupperna med barnen, tack 
för era insatser detta året! 
 

Kontaktperson inom barn
 

 
Barn och ungdomssektionen   
 
Kort rapport om Äventyrliga familjen
 
Vi hade även detta år sex träffar, tre på våren och tre på hösten. 
Vi hade bland annat teknikcykling i Alljungen, vandring i Tromtö naturreservat och 
orienteringsskola.   
Den bästa träffen blev nog ändå när besökte vi Björketorpsstenen med riktiga vikingar på 
plats, samt Björketorps gård. 
Äventyrliga familjen kommer att 
. 
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Verksamhetsberättelser 

Barn och ungdomssektionen 

Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 

har haft tre grupper igång under året. Det är knoppis, knytte och mulle. På fredagar 
går grupperna iväg till olika platser med lunch nerpackat i sina ryggsäckar. Knyttebarnen har fått träffa Knytte varje 
gång i hans llilla hus i skogen med sin röda dörr och brevlåda. Vattnets kretslopp, allemansrätten och att finna lugn o 
ro i skogen har varit något de pratat mycket om med mullebarnen. 
De har haft ett spännande och härligt år med Friluftsfrämjandet. 

har också verksamhet från knopp till 
mulle. De har haft 10 tillfällen per termin. 
Knoppisbarnen har upplevt naturen med alla sina sinnen 
och haft mycket sång o ramsor. Handdockorna är viktiga 

Knyttebarnen har abetat med laborativ matematik och 

pen har tränat samarbete, lärt om 
allemansrätten och följt årstidsväxlingarna. 

lägger ner all sin Ur o Skur 
verksamhet från 2019 mest på grund av att deras nära skog har fått ge plats åt bostäder. Under året som gått har de 

ggareberget och haft härliga upplevelser där. De har haft grupper från knopp till mulle. Skridskoåkning i 
arenan har de äldsta barnen gjort. Tack till er alla på Blå ports förskola för att ni haft denna verksamhet som jag vet 

ts med! 

har arbetat med allemansrätten, årstider och pysslat ute i naturen med sina knoppisbarn. 
Knyttebarnen har lärt sig om insekter, svamp och djur och utfört olika uppdrag t ex hitta lika långa pinnar som deras 

nen har gjort egna mulledockor av ihopsamlad näver, byggt koja och lärt mer om allmansrättten. De 
har också lagat mat och blåbärssoppa i skogen. 

Ni är alla fantastiska pedagoger som gör ett härligt arbete i grupperna med barnen, tack 

Lena Salnäs 
Kontaktperson inom barn- och ungdomsverksamheten

Barn och ungdomssektionen   Ideell verksamhet 

Äventyrliga familjen från Erik Hjalmarsson:  

träffar, tre på våren och tre på hösten.  
Vi hade bland annat teknikcykling i Alljungen, vandring i Tromtö naturreservat och 

Den bästa träffen blev nog ändå när besökte vi Björketorpsstenen med riktiga vikingar på 
samt Björketorps gård.  

n kommer att fortsätta även 2019.  

                       

Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 

har haft tre grupper igång under året. Det är knoppis, knytte och mulle. På fredagar 
går grupperna iväg till olika platser med lunch nerpackat i sina ryggsäckar. Knyttebarnen har fått träffa Knytte varje 

ch brevlåda. Vattnets kretslopp, allemansrätten och att finna lugn o 

verksamhet från 2019 mest på grund av att deras nära skog har fått ge plats åt bostäder. Under året som gått har de 
ggareberget och haft härliga upplevelser där. De har haft grupper från knopp till mulle. Skridskoåkning i 

arenan har de äldsta barnen gjort. Tack till er alla på Blå ports förskola för att ni haft denna verksamhet som jag vet 

har arbetat med allemansrätten, årstider och pysslat ute i naturen med sina knoppisbarn. 
Knyttebarnen har lärt sig om insekter, svamp och djur och utfört olika uppdrag t ex hitta lika långa pinnar som deras 

nen har gjort egna mulledockor av ihopsamlad näver, byggt koja och lärt mer om allmansrättten. De 

Ni är alla fantastiska pedagoger som gör ett härligt arbete i grupperna med barnen, tack 

och ungdomsverksamheten 

Vi hade bland annat teknikcykling i Alljungen, vandring i Tromtö naturreservat och 

Den bästa träffen blev nog ändå när besökte vi Björketorpsstenen med riktiga vikingar på 
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Cirkelverksamheten  
 
Under 2018 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kam
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 
och under hösten 12 sammankomster och 
får hela tiden nya idéer till fina smycken m.m.
 

Långfärdsskridskor 
 
Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet 
SYDÖST, LSS. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster
Värnamo och Oskarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via 
e-post och på vår gemensamma telefonsvarare. Totalt finns det ca 900 skrinnare i 
regionen varav ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona.
 

Skridskosäsongen 2018 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Säsongen 
började sent i mitten av januari och sedan var det mer eller mindre igensnöat eller isbrist 
fram till slutet av mars då vi hade den sista turen. Vi hade ett par turer på havet men de 
flesta turerna gick på våra insjöar. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många 
deltagare utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 
genomfördes inte mer än 6 turer med ett femtiotal deltagare. 
 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
tillsammans med Friluftsfrämjandet Ronneby varje tisdag från slutet av november och 
fram till sista tisdagen i februari. Detta är ett bra sätt komma igång och bli väl förberedd 
inför våra turer. Även för nybörjare är detta en utmärkt möjlighet att komma igång.
 

Vi är nio ledare som genomfört minst ett steg i Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportörer för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST
israpporten under totalt tre ve
verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för israpportering, 
isinformation och erfarenhetsutbyte.
 
Under 2018 inledde vi ett samarbete med Ronneby lokalavdelning angående turplanering 
och från och med säsongen 2018/19 så utlyser vi alla turer gemensamt på Skridskonätet 
med samåkning från båda orterna och gemensamma ledare.
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har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kam
sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 

och under hösten 12 sammankomster och 11 deltagare. Det är mycket uppskattat och vi 
får hela tiden nya idéer till fina smycken m.m. 

Ulla Holm 
Cirkelledare 

 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 

. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster
skarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 

israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via 
post och på vår gemensamma telefonsvarare. Totalt finns det ca 900 skrinnare i 

ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona.

Skridskosäsongen 2018 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Säsongen 
började sent i mitten av januari och sedan var det mer eller mindre igensnöat eller isbrist 

slutet av mars då vi hade den sista turen. Vi hade ett par turer på havet men de 
flesta turerna gick på våra insjöar. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många 

utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 
nomfördes inte mer än 6 turer med ett femtiotal deltagare.  

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
tillsammans med Friluftsfrämjandet Ronneby varje tisdag från slutet av november och 

ebruari. Detta är ett bra sätt komma igång och bli väl förberedd 
inför våra turer. Även för nybörjare är detta en utmärkt möjlighet att komma igång.

Vi är nio ledare som genomfört minst ett steg i Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportörer för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST och har då ansvaret för den gemensamma 
israpporten under totalt tre veckor. Skridskonätet är nu en etablerad del av vår 
verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för israpportering, 
isinformation och erfarenhetsutbyte. 

Under 2018 inledde vi ett samarbete med Ronneby lokalavdelning angående turplanering 
rån och med säsongen 2018/19 så utlyser vi alla turer gemensamt på Skridskonätet 

med samåkning från båda orterna och gemensamma ledare. 

För Långfärdsskridskosektionen 
Ebbe Karlsson 

Grenledare 
 
 

                       

har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kamratcirklar i 
sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 

Det är mycket uppskattat och vi 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 

. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster, 
skarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 

israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via 
post och på vår gemensamma telefonsvarare. Totalt finns det ca 900 skrinnare i 

ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona. 

Skridskosäsongen 2018 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Säsongen 
började sent i mitten av januari och sedan var det mer eller mindre igensnöat eller isbrist 

slutet av mars då vi hade den sista turen. Vi hade ett par turer på havet men de 
flesta turerna gick på våra insjöar. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många 

utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
tillsammans med Friluftsfrämjandet Ronneby varje tisdag från slutet av november och 

ebruari. Detta är ett bra sätt komma igång och bli väl förberedd 
inför våra turer. Även för nybörjare är detta en utmärkt möjlighet att komma igång. 

Vi är nio ledare som genomfört minst ett steg i Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportörer för 

och har då ansvaret för den gemensamma 
ckor. Skridskonätet är nu en etablerad del av vår 

verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för israpportering, 

Under 2018 inledde vi ett samarbete med Ronneby lokalavdelning angående turplanering 
rån och med säsongen 2018/19 så utlyser vi alla turer gemensamt på Skridskonätet 
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Vuxensektionen 
 
Vuxensektionen har även detta år genomfört 
i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, bastukvällar, geocaching, kräftfiske,  
lögarbad, mountainbike, SUP (Stand Up Paddleboarding) m.m.
Den 21 januari hade vi årets första vandring. Det blev en stadsvandri
Karlskronas öar. Vi startade på Chapmansplan och gick över Björkholmen med sina 
pittoreska stugor vidare mot Saltö och Saltö Sand. På Dragsö blev det en fikapaus i det 
sköna vintervädret. En tur över Brändaholm med sina gulliga små stugor är
Vandringen avslutades på Ekholmen med dom stora husen.
I februari gick vandringen i Rödeby friluftsområde. Vi började vid skolans parkering och 
gick längs ån upp till Högalund. Det var lite snö att plumsa i och där var nygjorda 
skidspår på leden. Vi vandrade över Håkantorpet och snart var vi vid Dackestugan och 
skidbacken där det åktes skidor och pulka. 
Den 18 mars vandrade vi från Järnavik till Sjöarp. Det hade kommit lite snö under natten 
men vi hade strålande sol under vår vandring. Det var 
Blekingeleden och Bräkneleden.
Aprilvandringen blev en etapp på Torsåsleden, Degerhyltan 
passerade Karsjön där det fanns gott om sjöfågel, storvilt och växlighet. Vi såg flera 
häckande fåglar där. Längs v
av en kvarn och en milasten. Många vårtecken bland annat massor med Kabbeleka.
Den 20 maj vandrade vi i flera naturreservat i Karlshamn. Vi började med att gå på en led 
runt Sternö. Sedan körde vi till Boön och gick där. Längs denna led finns många 
historiskt intressanta platser såsom varv, befästningar m.m. Härlig natur med höga berg 
och fin utsikt . Vi körde sen vidare till Nytorpet där vi vandrade i bokskogen i Långasjönäs 
naturreservat. 
Den 8 maj startade tisdagsvandringarna som också är kulturarrangemang där vi under 
åtta tisdagskvällar  vandrade i våra närområden. Bland annat i Vambåsa hagmarker där 
vi såg nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe samt tre ekoxar! Vi var även på 
ekoxesafari i Kummeln Lyckeby med Länsstyrelsen, men tyvärr såg vi inga då. Vi var c:a  
13 deltagare som njöt av försommarkvällsvandringarna.
Den 9 september startade h
vandrade mellan Bröms och Kristianopel. De
vandrade genom naturreservatet Högasand med sina intressanta sand
och skyddsvärda växter. Vi såg också spår av myrlejon i sanddynerna.
Söndagen den 7 oktober fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden där
Vi gick etappen Östergården 
passerade Bönehall där det hölls gudstjänster på 1600
Går förbi en kolmila, en gammal handelsträdgård,
vattenkvarnen i Norra Gullabo.
Den 11 november vandrade vi 10 km
blandad natur. Vi hittade till och med några trattkantareller!
Höstens sista vandring var i Alljungens fina område den 9 december. Traditionsenlig 
vandring med efterföjande lögarbad. 
tack för det gångna friluftsåret!
 
Bastukvällarna har av någon anledning 
det i genomsnitt varit åtta herrar närvarande per gång vid 18 tillfällen (256 
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Vuxensektionen har även detta år genomfört mycket verksamhet som kulturarrangemang 
i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, bastukvällar, geocaching, kräftfiske,  
lögarbad, mountainbike, SUP (Stand Up Paddleboarding) m.m. 

hade vi årets första vandring. Det blev en stadsvandri
Karlskronas öar. Vi startade på Chapmansplan och gick över Björkholmen med sina 
pittoreska stugor vidare mot Saltö och Saltö Sand. På Dragsö blev det en fikapaus i det 
sköna vintervädret. En tur över Brändaholm med sina gulliga små stugor är
Vandringen avslutades på Ekholmen med dom stora husen. 

gick vandringen i Rödeby friluftsområde. Vi började vid skolans parkering och 
gick längs ån upp till Högalund. Det var lite snö att plumsa i och där var nygjorda 

n. Vi vandrade över Håkantorpet och snart var vi vid Dackestugan och 
skidbacken där det åktes skidor och pulka.  

vandrade vi från Järnavik till Sjöarp. Det hade kommit lite snö under natten 
men vi hade strålande sol under vår vandring. Det var blandad natur och vi gick både på 
Blekingeleden och Bräkneleden. 

blev en etapp på Torsåsleden, Degerhyltan – Östergården. Vi 
passerade Karsjön där det fanns gott om sjöfågel, storvilt och växlighet. Vi såg flera 
häckande fåglar där. Längs vägen tittade vi också på Karls grotta , torkugn för lin, rester 
av en kvarn och en milasten. Många vårtecken bland annat massor med Kabbeleka.
Den 20 maj vandrade vi i flera naturreservat i Karlshamn. Vi började med att gå på en led 

e vi till Boön och gick där. Längs denna led finns många 
historiskt intressanta platser såsom varv, befästningar m.m. Härlig natur med höga berg 
och fin utsikt . Vi körde sen vidare till Nytorpet där vi vandrade i bokskogen i Långasjönäs 

startade tisdagsvandringarna som också är kulturarrangemang där vi under 
åtta tisdagskvällar  vandrade i våra närområden. Bland annat i Vambåsa hagmarker där 
vi såg nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe samt tre ekoxar! Vi var även på 

afari i Kummeln Lyckeby med Länsstyrelsen, men tyvärr såg vi inga då. Vi var c:a  
13 deltagare som njöt av försommarkvällsvandringarna. 

startade höstens vandringar med en etapp på Blekingeleden. Vi 
vandrade mellan Bröms och Kristianopel. Det var en varm och härlig höstdag. Vi 
vandrade genom naturreservatet Högasand med sina intressanta sand
och skyddsvärda växter. Vi såg också spår av myrlejon i sanddynerna.

oktober fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden där
Vi gick etappen Östergården – Holmsberg. Vi gick genom torvmosse och vildmark, 
passerade Bönehall där det hölls gudstjänster på 1600-talet efter att kyrkan brunnit ner. 

gammal handelsträdgård, odlingsrösen, garveri och 
vattenkvarnen i Norra Gullabo. 

vandrade vi 10 km-spåret i Karlsnäsgården. En tr
i hittade till och med några trattkantareller! 

vandring var i Alljungens fina område den 9 december. Traditionsenlig 
lögarbad. Det bjöds det också på gröt och skinkmacka som 

tack för det gångna friluftsåret! 

har av någon anledning avnjutits enbart av herrar. Under året 2018 har 
det i genomsnitt varit åtta herrar närvarande per gång vid 18 tillfällen (256 

                       

mycket verksamhet som kulturarrangemang 
i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, bastukvällar, geocaching, kräftfiske,  

hade vi årets första vandring. Det blev en stadsvandring på några av 
Karlskronas öar. Vi startade på Chapmansplan och gick över Björkholmen med sina 
pittoreska stugor vidare mot Saltö och Saltö Sand. På Dragsö blev det en fikapaus i det 
sköna vintervädret. En tur över Brändaholm med sina gulliga små stugor är ett måste. 

gick vandringen i Rödeby friluftsområde. Vi började vid skolans parkering och 
gick längs ån upp till Högalund. Det var lite snö att plumsa i och där var nygjorda 

n. Vi vandrade över Håkantorpet och snart var vi vid Dackestugan och 

vandrade vi från Järnavik till Sjöarp. Det hade kommit lite snö under natten 
blandad natur och vi gick både på 

Östergården. Vi 
passerade Karsjön där det fanns gott om sjöfågel, storvilt och växlighet. Vi såg flera 

ägen tittade vi också på Karls grotta , torkugn för lin, rester 
av en kvarn och en milasten. Många vårtecken bland annat massor med Kabbeleka. 
Den 20 maj vandrade vi i flera naturreservat i Karlshamn. Vi började med att gå på en led 

e vi till Boön och gick där. Längs denna led finns många 
historiskt intressanta platser såsom varv, befästningar m.m. Härlig natur med höga berg 
och fin utsikt . Vi körde sen vidare till Nytorpet där vi vandrade i bokskogen i Långasjönäs 

startade tisdagsvandringarna som också är kulturarrangemang där vi under 
åtta tisdagskvällar  vandrade i våra närområden. Bland annat i Vambåsa hagmarker där 
vi såg nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe samt tre ekoxar! Vi var även på 

afari i Kummeln Lyckeby med Länsstyrelsen, men tyvärr såg vi inga då. Vi var c:a  

en etapp på Blekingeleden. Vi 
t var en varm och härlig höstdag. Vi 

vandrade genom naturreservatet Högasand med sina intressanta sand- och tallområden 
och skyddsvärda växter. Vi såg också spår av myrlejon i sanddynerna. 

oktober fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden där vi slutade i våras. 
Holmsberg. Vi gick genom torvmosse och vildmark, 

talet efter att kyrkan brunnit ner. 
veri och 

spåret i Karlsnäsgården. En trevlig vandring i 

vandring var i Alljungens fina område den 9 december. Traditionsenlig 
på gröt och skinkmacka som 

Under året 2018 har 
det i genomsnitt varit åtta herrar närvarande per gång vid 18 tillfällen (256 
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aktivitetstimmar) med tillägg av Lögarbadet där 18 medlemmar fröjdade sig (72 
aktivitetstimmar).  
Bastuvällarna har varit ömsom regn, snö, dimma, sol och måns
avslutades även detta år med korvgrillning, medan höstens avnjöts tillsammans med 
”lögarbadets” övriga gäster och det julbord som serverades i det sammanhanget. 
Bastubadet är för oss ”gubbar” en fantastiskt och väl uppskattad aktivitet
För att lyckas inspirera damerna till bastubad krävs kanske att de får en egen kväll för 
detta ändamål. Vi behöver bara någon eller några som vill ta på sig detta ansvar. Är du/ni  
intresserad, hör gärna av er till 
Varmt välkommen till bastun under 201
 

 
Stugan  
 
Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 
som av hyresgäster och andra besökare. 
 

Under årets båda arbetshelger har 
Inomhus har det storstädats och fixats. De
vaktmästare på plats och under 2019 hoppas vi att vi, via AF, får ”napp” på en ny dito.
 

I förra årets berättelse skrev jag att vintern 
januari kom en omgång snö som medgav 
Första helgen i februari kom nästa omgång snö. Den blev så pass ”slitstark” i 
pulkabacken som följd av tö med påföljande frysning, att den faktiskt var vid ”god vigör” 
hela sportlovet. Den avslutande helgen hade v
dag och följaktligen ännu flera besökare totalt med dem som höll sig runt grillplatserna 
och i backarna! Snötillgången i skogen var däremot mycket klen. Där syntes mycket 
barmark. 
 
Vintern 2018 -2019 fick sin 
januari – februari. Dessvärre höll sig temperaturen över nollan, men det var många som 
hann med att åka pulka i backarna innan snön efter c:a en vecka var helt borta.
Sportlovsveckan blev tyvärr endast en 5
 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom troligen varande det bästa 
rekreationsområdet i kommunen
Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul. 

Med önska

 

Verksamhetsberättelse 2018                      

 9 

aktivitetstimmar) med tillägg av Lögarbadet där 18 medlemmar fröjdade sig (72 

Bastuvällarna har varit ömsom regn, snö, dimma, sol och månsken. Vårens bastubad 
avslutades även detta år med korvgrillning, medan höstens avnjöts tillsammans med 
”lögarbadets” övriga gäster och det julbord som serverades i det sammanhanget. 
Bastubadet är för oss ”gubbar” en fantastiskt och väl uppskattad aktivitet
För att lyckas inspirera damerna till bastubad krävs kanske att de får en egen kväll för 
detta ändamål. Vi behöver bara någon eller några som vill ta på sig detta ansvar. Är du/ni  
intresserad, hör gärna av er till karlskrona@friluftsframjandet.se 
Varmt välkommen till bastun under 2019.   /Pelle Andersson 

För Vuxensektionen 
Ulla & Bitte 

Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 
som av hyresgäster och andra besökare.  

Under årets båda arbetshelger har det utomhus röjts sly, huggits och staplats ved m.m. 
Inomhus har det storstädats och fixats. Det märks att vi inte längre har någon 
vaktmästare på plats och under 2019 hoppas vi att vi, via AF, får ”napp” på en ny dito.

erättelse skrev jag att vintern 2017 -2018 var ganska snöfattigt. I mitten av 
januari kom en omgång snö som medgav pulkaåkning i backarna under c:a en vecka. 
Första helgen i februari kom nästa omgång snö. Den blev så pass ”slitstark” i 
pulkabacken som följd av tö med påföljande frysning, att den faktiskt var vid ”god vigör” 
hela sportlovet. Den avslutande helgen hade vi enbart i stugan ett 50
dag och följaktligen ännu flera besökare totalt med dem som höll sig runt grillplatserna 
och i backarna! Snötillgången i skogen var däremot mycket klen. Där syntes mycket 

fick sin första och hittills enda ordentliga snöomgång 
Dessvärre höll sig temperaturen över nollan, men det var många som 

hann med att åka pulka i backarna innan snön efter c:a en vecka var helt borta.
r endast en 5-gradig grå och delvis regnig vecka i Alljungen.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom troligen varande det bästa 
rekreationsområdet i kommunen under årets alla årstider!  
Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul. 

 
Med önskan om ett gott friluftsår i Alljungen! 

Tommy Åstrand 
stugfogde 

 

 
 

                       

aktivitetstimmar) med tillägg av Lögarbadet där 18 medlemmar fröjdade sig (72 

ken. Vårens bastubad 
avslutades även detta år med korvgrillning, medan höstens avnjöts tillsammans med 
”lögarbadets” övriga gäster och det julbord som serverades i det sammanhanget. 
Bastubadet är för oss ”gubbar” en fantastiskt och väl uppskattad aktivitet. Välkommen! 
För att lyckas inspirera damerna till bastubad krävs kanske att de får en egen kväll för 
detta ändamål. Vi behöver bara någon eller några som vill ta på sig detta ansvar. Är du/ni  

Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 

det utomhus röjts sly, huggits och staplats ved m.m. 
t märks att vi inte längre har någon 

vaktmästare på plats och under 2019 hoppas vi att vi, via AF, får ”napp” på en ny dito. 

2018 var ganska snöfattigt. I mitten av 
pulkaåkning i backarna under c:a en vecka. 

Första helgen i februari kom nästa omgång snö. Den blev så pass ”slitstark” i 
pulkabacken som följd av tö med påföljande frysning, att den faktiskt var vid ”god vigör” 

i enbart i stugan ett 50-tal besökare per 
dag och följaktligen ännu flera besökare totalt med dem som höll sig runt grillplatserna 
och i backarna! Snötillgången i skogen var däremot mycket klen. Där syntes mycket 

ordentliga snöomgång i månadsskiftet  
Dessvärre höll sig temperaturen över nollan, men det var många som 

hann med att åka pulka i backarna innan snön efter c:a en vecka var helt borta. 
gradig grå och delvis regnig vecka i Alljungen. 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom troligen varande det bästa 

Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 - 15.30 under 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul.  
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Slutord  
 
2018 är sedan ett par månader till ända när dessa ord skrivs och vi har lagt ytterligare ett 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 
förutom att alla är välkomna till vår fina friluftsanläggning Alljungen. Under 2018 tillkom 
några nya spännande aktiviteter: SUP (Stand Up Paddling) och Mountainbike. Pr
själv på SUP en skön sensommareftermiddag i strålande solsken 
verkligen kan rekommendera. Dock saknar vi fortfarande ideella barngrupper med mullar, 
strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i ledare som vill engager
Därför uppmanar jag alla er som läser detta 
ni tror skulle kunna vara intresserade av att låta våra barn och unga få chansen till att få 
vistas i naturen under ordnade och pedagogiska former? 
styrelsen, alla förslag är välkomna!
Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 
handlingarna och väl mött på våra aktiviteter under 2019!
 
 
 
 
 
 

Anders Kumlin 
Ordförande 

 
 
 
Ulla Holm  Britt
Ledamot/Vice ordf. Ledamot/Kassör 
 
 
 
Erik Hjalmarsson  Per
Ledamot  Ledamot
 
 
 
Anna Kindblad Git Filipsson
Suppleant  Suppleant
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2018 är sedan ett par månader till ända när dessa ord skrivs och vi har lagt ytterligare ett 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 
förutom att alla är välkomna till vår fina friluftsanläggning Alljungen. Under 2018 tillkom 
några nya spännande aktiviteter: SUP (Stand Up Paddling) och Mountainbike. Pr
själv på SUP en skön sensommareftermiddag i strålande solsken – 
verkligen kan rekommendera. Dock saknar vi fortfarande ideella barngrupper med mullar, 
strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i ledare som vill engager
Därför uppmanar jag alla er som läser detta – Finns det någon i er bekantskapskrets som 
ni tror skulle kunna vara intresserade av att låta våra barn och unga få chansen till att få 
vistas i naturen under ordnade och pedagogiska former? – Hör av er t
styrelsen, alla förslag är välkomna! 
Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 
handlingarna och väl mött på våra aktiviteter under 2019! 

Anders Kumlin  
Ordförande  

Britt-Marie Larsson   Lena Salnäs 
Ledamot/Kassör  Ledamot/sekreterare

Per-Erik Abrahamsson Tommy Åstrand 
Ledamot   Ledamot 

Git Filipsson 
Suppleant  

                       

2018 är sedan ett par månader till ända när dessa ord skrivs och vi har lagt ytterligare ett 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god vigör 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 
förutom att alla är välkomna till vår fina friluftsanläggning Alljungen. Under 2018 tillkom 
några nya spännande aktiviteter: SUP (Stand Up Paddling) och Mountainbike. Provade 

 en aktivitet jag 
verkligen kan rekommendera. Dock saknar vi fortfarande ideella barngrupper med mullar, 
strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i ledare som vill engagera sig. 

Finns det någon i er bekantskapskrets som 
ni tror skulle kunna vara intresserade av att låta våra barn och unga få chansen till att få 

Hör av er till någon i 

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 

Ledamot/sekreterare 


