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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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Karlskrona lokalavdelnings styrelse 202
 

   
   
 
Ordförande  Ulla Holm
 
Vice ordf  Tommy Åstrand
 
Kassör  Anders Kumlin
 
Ledamot  Git Filipsson 
 
Ledamot  Leif Andersson
 
Ledamot  Erik Hjalmarsson
 
Ledamot  Lena Salnäs
 
Suppleant  Petra Gustafsson
 
Suppleant  Tove Nilsson
 
                     
 

Styrelsearbete, representation m.m. 20
 
 Styrelsen har under verksamhetsåret året avhållit 

arbetsmöten (Vuxensektionen
 
 Årsmöte genomfördes i 

hölls utomhus pga rådande pandemi.
 
 Styrelsen har under året 

och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar.
 
 Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående programpunkt både på hösten 

och på våren, där frivilliga ställer upp och 
Alljungen. 
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na lokalavdelnings styrelse 2021

    
                                  

Ulla Holm    

Tommy Åstrand   

Anders Kumlin   

Git Filipsson    

Leif Andersson   

Erik Hjalmarsson   

Lena Salnäs   

Petra Gustafsson   

Tove Nilsson   

  

arbete, representation m.m. 2021 

erksamhetsåret året avhållit tolv styrelsemöten samt ett flertal 
Vuxensektionen). 

des i Alljungen söndagen den 17 mars med 12
hölls utomhus pga rådande pandemi. 

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

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 

                       

na lokalavdelnings styrelse 2021 

  

 2021 

 2021 

 2022 

 2022 

 2022 

 2021 

 2021 

 2021 

 2021 

 

styrelsemöten samt ett flertal 

2 deltagare. Mötet 

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

Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående programpunkt både på hösten 
vårdar vår anläggning med omnejd i 

Mandattid  
t o m  
verksamhetsår 
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Grenledare m.fl. 
 
Friluftsskolor  
TVM   
Kanot   
Fjäll   
Vandring   
Långfärdsskridsko  
Studiefrämjandekontakt  
Medlemsregister  
Representant Vägföreningen
Representant Fiskeföreningen
Revisor   
dennes suppleant  
Revisor   
dennes suppleant  
Valberedning  
    –   ”   –   
    –   ”   –   
 
 
 

Verksamheten allmänt
 

Medlemmar 
 
Medlemsantalet uppgick vid utgå
Detta är en uppgång med 5
 
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 
  - 
  Anders Kumlin  
  Ulla Holm 
  Britt-Marie Larsson/Ulla Holm
  Ebbe Karlsson 
  Ulla Holm 
  Per-Håkan Andersson

Vägföreningen  Ulf Olson 
Representant Fiskeföreningen  Kenneth Abrahamsson

  Mats Olsson 
  Lisbeth Ernstsson 
  David Appelberg 
  Linda Ringström 
  Kenneth Abrahamsson
  Lena Swedlund 
  Cia Tallqvist 

Verksamheten allmänt 

Medlemsantalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 569 aktiva 
59 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.

Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
verksamhet. I Karlskrona har vi ett 40-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  

Marie Larsson/Ulla Holm 

Håkan Andersson 

Kenneth Abrahamsson 

 

Kenneth Abrahamsson 

aktiva medlemmar. 
medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår. 
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Verksamhetsberättelse
 
Barn och ungdomssektionen
 

Nu har ännu ett år gått och verksamheten har tuffat på ute i förskolorna. 
har alla vistats utomhus extra mycket pga pandemin och då är det 
Friluftsfrämjandets barnverksamhet
och Stubbelyckes föräldrakooperativ, så nu har vi sex accrediterade förskolor i 
Karlskrona.  
Nu har vi c:a 150 barn och 35 ledare i denna verksamhet p
på barn- och ledarsidan! Nedan följer lite utdrag från förskolorna verksamhetsrapporter 
till mig 
 

Skogsmulle 
Verkö förskola; På samlingsplatsen skall en grill skapas. Syftet är att barnen ska få prova på att grilla i
naturens miljö. Vårdnadshavare har erbjudit material till förskolan i form av lecablock. Detta
materialet använder barn och pedagoger till att skapa en egen grill i mitten av
samlingsplatsen. Barnen är väldigt engagerade och taggade på att prova grillen.
Pedagogerna introducerar vad som gäller när man grillar i naturen. Viktiga delar som lyfts är
att man måste ha vatten och en brandsläckare tillgängligt. I gemensamma och dramatiska
samtal mellan pedagoger och barn lyfts vikten av att vara försiktig med eld över lag
eld i naturen kan vara farligt om man inte kan släcka elden efter sig. Grillen startades och
äppelpaj på grillen gjordes. Barnen vågade smaka på äppelpajen. 
 
Ankarets förskola; Mullegruppen har lyssnat på Mullesagan och lärt sig massor om alleman
artkunskap, jobbat med Hitta Vilse, Håll Sverige rent, klättrat i träd och håvat i havet. Byggt vindskydd och 
lärt sig hur ett stormkök fungerar.)
 
 Skärgårdens montessoriförskola;
klättrande på både grenar och stenar i vår Mulleskog. I år är djur och natur ett
mål och då med fokus på träd och samspelet mellan oss människor och skogens träd undersöks. Vi lär oss 
om fotosyntesen. 
 
Knytte 
 Ankarets förskola; Knytte har arbetat med laborativ matematik och 
efter skatter, följt olika banor, räknat, mätt, jämfört pinnar, och sorterat naturmaterial, artkunskap samt 
följt årstidsväxlingarna. De har även eldat och lagat mat på stormkök tillsammans med Mullegruppen.
 
Förskolan Nätet; Vid vårt andra tillfälle gick vi upp till vår plats och satte oss in ring för att påbörja 
samlingen. Barnen fick höra om Ekorren Kurre
också lära ny fakta. Vi sjöng om Kurre, matade honom och
repeterade också våra skogs regler och vart våra gränser i sk

Gång tre fick vi träffa den hungriga Gäddan som bor i våra hav och insjöar. Barnen berättade om sina 
erfarenheter av fiskar och de fick h
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Verksamhetsberättelser 

Barn och ungdomssektionen 

Nu har ännu ett år gått och verksamheten har tuffat på ute i förskolorna. 
har alla vistats utomhus extra mycket pga pandemin och då är det perfekt att använda 
Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Det har startat upp nya grupper på Verkö förskola 
och Stubbelyckes föräldrakooperativ, så nu har vi sex accrediterade förskolor i 

a 150 barn och 35 ledare i denna verksamhet på förskolorna, en ökning både 
ledarsidan! Nedan följer lite utdrag från förskolorna verksamhetsrapporter 

På samlingsplatsen skall en grill skapas. Syftet är att barnen ska få prova på att grilla i
miljö. Vårdnadshavare har erbjudit material till förskolan i form av lecablock. Detta

materialet använder barn och pedagoger till att skapa en egen grill i mitten av 
samlingsplatsen. Barnen är väldigt engagerade och taggade på att prova grillen. 

na introducerar vad som gäller när man grillar i naturen. Viktiga delar som lyfts är
att man måste ha vatten och en brandsläckare tillgängligt. I gemensamma och dramatiska
samtal mellan pedagoger och barn lyfts vikten av att vara försiktig med eld över lag
eld i naturen kan vara farligt om man inte kan släcka elden efter sig. Grillen startades och
äppelpaj på grillen gjordes. Barnen vågade smaka på äppelpajen.  

Mullegruppen har lyssnat på Mullesagan och lärt sig massor om alleman
artkunskap, jobbat med Hitta Vilse, Håll Sverige rent, klättrat i träd och håvat i havet. Byggt vindskydd och 
lärt sig hur ett stormkök fungerar.) 

Skärgårdens montessoriförskola; Det blir mycket hoppande, balanserande och 
ar och stenar i vår Mulleskog. I år är djur och natur ett 

mål och då med fokus på träd och samspelet mellan oss människor och skogens träd undersöks. Vi lär oss 

Knytte har arbetat med laborativ matematik och kartkunskap i skogen, de har letat 
efter skatter, följt olika banor, räknat, mätt, jämfört pinnar, och sorterat naturmaterial, artkunskap samt 
följt årstidsväxlingarna. De har även eldat och lagat mat på stormkök tillsammans med Mullegruppen.

Vid vårt andra tillfälle gick vi upp till vår plats och satte oss in ring för att påbörja 
Ekorren Kurre. Barnen delade med sig av sina egna kunskaper och de fick 

också lära ny fakta. Vi sjöng om Kurre, matade honom och barnen klappade hans ludna svans. Vi 
repeterade också våra skogs regler och vart våra gränser i skogen är någonstans.

Gång tre fick vi träffa den hungriga Gäddan som bor i våra hav och insjöar. Barnen berättade om sina 
erfarenheter av fiskar och de fick höra berättelsen om gäddan och abborren. Barnen fick bland annat lära 

                       

Nu har ännu ett år gått och verksamheten har tuffat på ute i förskolorna. Även detta året 
perfekt att använda 

. Det har startat upp nya grupper på Verkö förskola 
och Stubbelyckes föräldrakooperativ, så nu har vi sex accrediterade förskolor i 

å förskolorna, en ökning både 
ledarsidan! Nedan följer lite utdrag från förskolorna verksamhetsrapporter 

På samlingsplatsen skall en grill skapas. Syftet är att barnen ska få prova på att grilla i 
miljö. Vårdnadshavare har erbjudit material till förskolan i form av lecablock. Detta 

 
na introducerar vad som gäller när man grillar i naturen. Viktiga delar som lyfts är 

att man måste ha vatten och en brandsläckare tillgängligt. I gemensamma och dramatiska 
samtal mellan pedagoger och barn lyfts vikten av att vara försiktig med eld över lag och att 
eld i naturen kan vara farligt om man inte kan släcka elden efter sig. Grillen startades och 

Mullegruppen har lyssnat på Mullesagan och lärt sig massor om allemansrätten, 
artkunskap, jobbat med Hitta Vilse, Håll Sverige rent, klättrat i träd och håvat i havet. Byggt vindskydd och 

mål och då med fokus på träd och samspelet mellan oss människor och skogens träd undersöks. Vi lär oss 

kartkunskap i skogen, de har letat 
efter skatter, följt olika banor, räknat, mätt, jämfört pinnar, och sorterat naturmaterial, artkunskap samt 
följt årstidsväxlingarna. De har även eldat och lagat mat på stormkök tillsammans med Mullegruppen. 

Vid vårt andra tillfälle gick vi upp till vår plats och satte oss in ring för att påbörja 
. Barnen delade med sig av sina egna kunskaper och de fick 

barnen klappade hans ludna svans. Vi 
ogen är någonstans. 

Gång tre fick vi träffa den hungriga Gäddan som bor i våra hav och insjöar. Barnen berättade om sina 
öra berättelsen om gäddan och abborren. Barnen fick bland annat lära 
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om hur stor en Gädda kan bli, att den äter grodor, fiskar och tom andfåglar. Vi sjöng fisken simmar och ett 
barn fick sedan vara (illustrera) en fullvuxen Gädda.

Knoppis 
 Ankarets förskola; Knoppis har tränat sin motorik bland stock och sten och upplevt naturen med alla sina 
sinnen, haft mycket sång och ramsor och samlat naturmaterial i olika färger. Handdockan Kurre Ekorre och 
lilla snigel har tillsammans med Babblarna varit våra i
Föräldrarkooperativet Stubben; 

vår närmiljö. Vart bor dem och vart tar de vägen på vintern. Myrorna blev väldigt populära och det blev ett 

projekt på några veckor om dem. Knoppisarna har samlat material i naturen som vi pysslat med och 

skapat olika djur. Vi har även fått in matematik och lägesbegrepp med hjälp av olika material.)

 

Sist men inte minst ett jättestort 
allt roligt och lärorikt i naturen tillsammans med er!

Kontaktperson inom barn
 

 
 
 
Cirkelverksamheten  
 
Under 2021 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft en kamratcirkel 
i tenntrådsbroderi (sameslöjd). Vårens cirkel blev inställd på grund av pandemin men 
under hösten kunde vi starta upp med nio deltagare varav två nya och som träffades 12 
tisdagar. Härligt att komma igång igen efter tre terminers uppehåll.
 

 
 
 
 
Långfärdsskridskor 
 
Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 
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 och 
via e-post. Totalt finns det ca 
medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona.
 
Vi samarbetar med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och turutlysning vilket 
innebär att vi lyser ut alla turer gemensamt på
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om hur stor en Gädda kan bli, att den äter grodor, fiskar och tom andfåglar. Vi sjöng fisken simmar och ett 
illustrera) en fullvuxen Gädda. 

Knoppis har tränat sin motorik bland stock och sten och upplevt naturen med alla sina 
sinnen, haft mycket sång och ramsor och samlat naturmaterial i olika färger. Handdockan Kurre Ekorre och 
lilla snigel har tillsammans med Babblarna varit våra inspiratörer i skogen. () 

 Knoppisgruppen har lärt sig om djuren och insekterna runt omkring oss i 

vår närmiljö. Vart bor dem och vart tar de vägen på vintern. Myrorna blev väldigt populära och det blev ett 

veckor om dem. Knoppisarna har samlat material i naturen som vi pysslat med och 

skapat olika djur. Vi har även fått in matematik och lägesbegrepp med hjälp av olika material.)

Sist men inte minst ett jättestort Tack till er ledare som gör att så många bar
allt roligt och lärorikt i naturen tillsammans med er!

 
Lena Salnäs 

Kontaktperson inom barn- och ungdomsverksamheten

Under 2021 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft en kamratcirkel 
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Vårens cirkel blev inställd på grund av pandemin men 

under hösten kunde vi starta upp med nio deltagare varav två nya och som träffades 12 
tisdagar. Härligt att komma igång igen efter tre terminers uppehåll. 

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, 
Värnamo och Oskarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och 

t. Totalt finns det ca 800 skrinnare i regionen varav ett knappt hundratal
medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona. 

med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och turutlysning vilket 
innebär att vi lyser ut alla turer gemensamt på Skridskonätet och med samåkning från 

                       

om hur stor en Gädda kan bli, att den äter grodor, fiskar och tom andfåglar. Vi sjöng fisken simmar och ett 

Knoppis har tränat sin motorik bland stock och sten och upplevt naturen med alla sina 
sinnen, haft mycket sång och ramsor och samlat naturmaterial i olika färger. Handdockan Kurre Ekorre och 

Knoppisgruppen har lärt sig om djuren och insekterna runt omkring oss i 

vår närmiljö. Vart bor dem och vart tar de vägen på vintern. Myrorna blev väldigt populära och det blev ett 

veckor om dem. Knoppisarna har samlat material i naturen som vi pysslat med och 

skapat olika djur. Vi har även fått in matematik och lägesbegrepp med hjälp av olika material.) 

till er ledare som gör att så många barn få uppleva 
allt roligt och lärorikt i naturen tillsammans med er! 

och ungdomsverksamheten 

Under 2021 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft en kamratcirkel 
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Vårens cirkel blev inställd på grund av pandemin men 

under hösten kunde vi starta upp med nio deltagare varav två nya och som träffades 12 

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, 
Värnamo och Oskarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och 

knappt hundratal är 

med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och turutlysning vilket 
Skridskonätet och med samåkning från 



 

Verksamhetsberättelse 2021
 

 

 
 
 

båda orterna till turerna. Tillsammans med Ronneby så genomförde vi 
turer. Till detta kommer ett antal spaningsturer och 
våra ledare och medlemmar.
 
Skridskosäsongen 2020–2021 
genomfördes från mitten av januari till mitten av mars. Framför allt så hade vi fina isar i 
skärgården runt Karlskrona under februari. Säsongen avslutades på St. Alljun
mars och då hade vi kunnat njuta av fina 
andra sjöar i söder hade gått upp. 
 
Säsongen 2021–2022 inleddes redan i december och vi kunde genomföra några turer på 
våra hemmasjöar veckorna för julhelgen
 
Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
varje tisdag från slutet av november och fram till slutet av februari. Detta är ett bra sätt 
komma i gång, träna och bli väl förberedd inför våra turer på naturis. Även f
är detta en utmärkt möjlighet att prova på och få en introduktion till Långfärdsskridsko 
under ledning av våra kunniga ledare
 
Vi är åtta ledare som genomfört Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportör för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST och har då ansvaret för den gemensamma 
israpporten under några veckor var säsong
 

 
Vuxensektionen 
 
 

Vuxensektionen har under året genomfört vandringar bastukvällar m.m. som 
kulturarrangemang i samarbete med 
 

I Januari startade vi både söndagsvandringar och tisdagsvandringar
populärt. 
Vi hade totalt åtta söndagsvandringar där vi gick c
i grannkommunerna. 
 

Vi genomförde 34 tisdagsvandrin
Totalt under årethar 919 deltagare vandrat c
 

Årets sista söndagsvandring genomfördes den 12 december. Vi var 25 vandrare som 
startade i Alljungen och gick till Kroppasjö i vacker 
Alljungen bjöd föreningen  på glögg och grillad kor
 

Alla vandringarna finns återgivna med texter och bilder på vår hemsida!
 
Bastubad  Kort rapport från 
Bastubaden kvällstid (varannan tisdag) under verksamhetsåret 2021 blev inte vad vi 
hade tänkt oss. Ett par badkvällar på våren och någon på hösten var allt som blev. 
Anledning här till vet väl alla. Coronarestriktioner. Nu säger vi att istället har vi hämt
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Tillsammans med Ronneby så genomförde vi 
turer. Till detta kommer ett antal spaningsturer och många privatturer genomförda av 
våra ledare och medlemmar. 

2021 var kort men intensiv och en av de bättre på flera år. Turer 
genomfördes från mitten av januari till mitten av mars. Framför allt så hade vi fina isar i 
skärgården runt Karlskrona under februari. Säsongen avslutades på St. Alljun
mars och då hade vi kunnat njuta av fina isar på vår egen sjö sent på säsongen då alla 
andra sjöar i söder hade gått upp.  

2022 inleddes redan i december och vi kunde genomföra några turer på 
våra hemmasjöar veckorna för julhelgen. 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
varje tisdag från slutet av november och fram till slutet av februari. Detta är ett bra sätt 
komma i gång, träna och bli väl förberedd inför våra turer på naturis. Även f
är detta en utmärkt möjlighet att prova på och få en introduktion till Långfärdsskridsko 
under ledning av våra kunniga ledare. 

ledare som genomfört Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportör för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST och har då ansvaret för den gemensamma 

under några veckor var säsong. 

För Långfärdsskridskosektionen 
Ebbe Karlsson 

Grenledare 

Vuxensektionen har under året genomfört vandringar bastukvällar m.m. som 
kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet. 

startade vi både söndagsvandringar och tisdagsvandringar

söndagsvandringar där vi gick c:a 12 km, både i vår kommun och även 

Vi genomförde 34 tisdagsvandringar, där vi vandrade c:a 5 km i våra närområden.
Totalt under årethar 919 deltagare vandrat c:a 30 mil med oss! 

Årets sista söndagsvandring genomfördes den 12 december. Vi var 25 vandrare som 
startade i Alljungen och gick till Kroppasjö i vacker vinternatur. När vi åter  kom  till 
Alljungen bjöd föreningen  på glögg och grillad korv som tack för det gångna året!

Alla vandringarna finns återgivna med texter och bilder på vår hemsida!

Kort rapport från Pelle Andersson 
Bastubaden kvällstid (varannan tisdag) under verksamhetsåret 2021 blev inte vad vi 
hade tänkt oss. Ett par badkvällar på våren och någon på hösten var allt som blev. 
Anledning här till vet väl alla. Coronarestriktioner. Nu säger vi att istället har vi hämt

                       

Tillsammans med Ronneby så genomförde vi drygt 30ledarledda 
privatturer genomförda av 

var kort men intensiv och en av de bättre på flera år. Turer 
genomfördes från mitten av januari till mitten av mars. Framför allt så hade vi fina isar i 
skärgården runt Karlskrona under februari. Säsongen avslutades på St. Alljungen den 20 

isar på vår egen sjö sent på säsongen då alla 

2022 inleddes redan i december och vi kunde genomföra några turer på 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
varje tisdag från slutet av november och fram till slutet av februari. Detta är ett bra sätt 
komma i gång, träna och bli väl förberedd inför våra turer på naturis. Även för nybörjare 
är detta en utmärkt möjlighet att prova på och få en introduktion till Långfärdsskridsko 

långfärdsskridskoledare. Tre av våra ledare arbetar som israpportör för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST och har då ansvaret för den gemensamma 

Vuxensektionen har under året genomfört vandringar bastukvällar m.m. som 

startade vi både söndagsvandringar och tisdagsvandringar, vilket varit mycket 

a 12 km, både i vår kommun och även 

a 5 km i våra närområden. 

Årets sista söndagsvandring genomfördes den 12 december. Vi var 25 vandrare som 
vinternatur. När vi åter  kom  till 
v som tack för det gångna året! 

Alla vandringarna finns återgivna med texter och bilder på vår hemsida! 

Bastubaden kvällstid (varannan tisdag) under verksamhetsåret 2021 blev inte vad vi 
hade tänkt oss. Ett par badkvällar på våren och någon på hösten var allt som blev. 
Anledning här till vet väl alla. Coronarestriktioner. Nu säger vi att istället har vi hämtat nya  
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krafter för att komma igång med bastandet under år 2022. De gånger vi lyckades med att hålla 
bastun varm under 2021 deltog 5 
”Varma” hälsningar / Pelle 

 
Stugan  
 
Pandemin har dessvärre begränsat s
Men under perioden vi tvingades hålla stängt för allmänheten, så har stugan ändock kunnat 
disponeras av hyresgäster. 
 
Vårens arbetshelg lockade till sig sju deltagare på lördagen och fem på söndagen som i 
huvudsak ägnade sig åt ommålning/oljning av stugan utvändigt. Även vedklyvning fanns på 
schemat. 
Under våren påbörjades dessutom renovering av stugans fönster. Vi får hjälp av kommunens 
snickeri i Bubbetorp som renoverar fönsterbågarna i sin verkstad. Beträffande fönsterkarmarna, 
så är det ju ”lite knepigt” att sända iväg dessa på renovering, så dessa
skrivandets stund har c:a 80% av fönsterbågarna blivit klara och karmarna till sovrummen ovan 
huvudentrén har målats och fått nya foder och fönsterbleck på utsidan!
 
Köksspisen i stugan ”behagade lämna in” inför tyskarnas ankom
inköp av en ny dito, vilken installerades under deras första hyresvecka.
  
Under höstens arbetshelg deltog totalt 
toaletter och Paradiset. Nya gardiner kom upp och 
 
I förra årets berättelse skrev jag att under vintern 2020 
början av februari. Då som först såg han till att vi fick 5
månad, när första snön i stort sett
isen la sig. Vår utvidgade parkering blev knökfylld påföljande helg och bilar stod parkerade längs 
vägen, ned och till och med förbi vägkorsningen. Uppskattningsvis besöktes anläggningen av c:a 
500 personer under lördagen!
Men……., lagom till årets sportlovsvecka fanns det endast ett fåtal vita fläckar kvar av snön. Vi 
hade stugvärd på plats tre av dagarna och endast ett fåtal besökare under veckan.
 
Under vintern 2021-2022 kom
växte snötäcket till 15 – 20 cm
pulkor som fanns att tillgå i butikerna, åkte ”för glatta livet” i den stora pulkabacken. Snötäcket
inte slitstarkt, så efter allt åkande och
dagar. Därefter har det varit barmark i Alljungen fram till skrivandets stund, så tyvärr blev det 
inget vintersportväder med öppethållande av stugan
 
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 
öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 
trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul. 

Med önskan om ett gott friluftsår i Alljungen!
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krafter för att komma igång med bastandet under år 2022. De gånger vi lyckades med att hålla 
bastun varm under 2021 deltog 5 – 8 personer vid varje tillfälle. Vi ses 2022

För Vuxensektionen   Ulla & Bitte 

Pandemin har dessvärre begränsat stugans och bastuns användning även under detta 
Men under perioden vi tvingades hålla stängt för allmänheten, så har stugan ändock kunnat 

Vårens arbetshelg lockade till sig sju deltagare på lördagen och fem på söndagen som i 
huvudsak ägnade sig åt ommålning/oljning av stugan utvändigt. Även vedklyvning fanns på 

Under våren påbörjades dessutom renovering av stugans fönster. Vi får hjälp av kommunens 
snickeri i Bubbetorp som renoverar fönsterbågarna i sin verkstad. Beträffande fönsterkarmarna, 
så är det ju ”lite knepigt” att sända iväg dessa på renovering, så dessa får vi själva ta hand om! I 
skrivandets stund har c:a 80% av fönsterbågarna blivit klara och karmarna till sovrummen ovan 

ålats och fått nya foder och fönsterbleck på utsidan! 

Köksspisen i stugan ”behagade lämna in” inför tyskarnas ankomst i somras, så vi nödgades 
en ny dito, vilken installerades under deras första hyresvecka. 

Under höstens arbetshelg deltog totalt 15 personer som slyröjde, städade kök, sovhytter, bastu, 
toaletter och Paradiset. Nya gardiner kom upp och även ved klyvdes. 

I förra årets berättelse skrev jag att under vintern 2020 -2021 tog  kung Bore ledigt ända fram till 
början av februari. Då som först såg han till att vi fick 5-10 cm snö I Alljungen. I mitten av samma 
månad, när första snön i stort sett var borta, kom en påspädning om 10-15 cm, samtidigt som 
isen la sig. Vår utvidgade parkering blev knökfylld påföljande helg och bilar stod parkerade längs 
vägen, ned och till och med förbi vägkorsningen. Uppskattningsvis besöktes anläggningen av c:a 

ersoner under lördagen! 
Men……., lagom till årets sportlovsvecka fanns det endast ett fåtal vita fläckar kvar av snön. Vi 
hade stugvärd på plats tre av dagarna och endast ett fåtal besökare under veckan.

2022 kom den första snön under sista helgen i november. På ett par dygn 
20 cm och de lyckliga få som hade hunnit lägga beslag på det fåtal 

som fanns att tillgå i butikerna, åkte ”för glatta livet” i den stora pulkabacken. Snötäcket
efter allt åkande och hjälp av plusgrader var backen mera grön än vit efter några 

dagar. Därefter har det varit barmark i Alljungen fram till skrivandets stund, så tyvärr blev det 
med öppethållande av stugan under vecka 8 när skolorna hade ledígt!

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 - 15.30 under 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 

 

                       

krafter för att komma igång med bastandet under år 2022. De gånger vi lyckades med att hålla 
8 personer vid varje tillfälle. Vi ses 2022! 

även under detta år. 
Men under perioden vi tvingades hålla stängt för allmänheten, så har stugan ändock kunnat 

Vårens arbetshelg lockade till sig sju deltagare på lördagen och fem på söndagen som i 
huvudsak ägnade sig åt ommålning/oljning av stugan utvändigt. Även vedklyvning fanns på 

Under våren påbörjades dessutom renovering av stugans fönster. Vi får hjälp av kommunens 
snickeri i Bubbetorp som renoverar fönsterbågarna i sin verkstad. Beträffande fönsterkarmarna, 

får vi själva ta hand om! I 
skrivandets stund har c:a 80% av fönsterbågarna blivit klara och karmarna till sovrummen ovan 

st i somras, så vi nödgades till 

15 personer som slyröjde, städade kök, sovhytter, bastu, 

tog  kung Bore ledigt ända fram till 
10 cm snö I Alljungen. I mitten av samma 

15 cm, samtidigt som 
isen la sig. Vår utvidgade parkering blev knökfylld påföljande helg och bilar stod parkerade längs 
vägen, ned och till och med förbi vägkorsningen. Uppskattningsvis besöktes anläggningen av c:a 

Men……., lagom till årets sportlovsvecka fanns det endast ett fåtal vita fläckar kvar av snön. Vi 
hade stugvärd på plats tre av dagarna och endast ett fåtal besökare under veckan. 

den första snön under sista helgen i november. På ett par dygn 
och de lyckliga få som hade hunnit lägga beslag på det fåtal 

som fanns att tillgå i butikerna, åkte ”för glatta livet” i den stora pulkabacken. Snötäcket var 
hjälp av plusgrader var backen mera grön än vit efter några 

dagar. Därefter har det varit barmark i Alljungen fram till skrivandets stund, så tyvärr blev det 
under vecka 8 när skolorna hade ledígt! 

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

oss med att hålla stugan 
15.30 under perioderna från 
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Slutord  
 
2021 började på samma sätt som 2020 slutade
stängd för besökare, bastubaden inställda och så även cirkeln i tenntråd
vandringar var populärare än någonsin där var vi  c
också genererade flera nya medlemmar
och vi kunde öppna upp stuga, bastu och tenntrådcirkeln igen
ny smitta och nya restriktioner med nedstängningar.
Under året har storstugan fått en upprustn
renovering av fönster. Ett stort tack till alla som engagerar sig
förenings fortsatta arbete med att driva den framåt.
Nu ser vi framemot ett mer normalt 2022 och hoppas på ett härligt friluftsliv i vå
natur. 
 
 
 

Ulla Holm
Ordfö

 
 
 
Tommy Åstrand Anders Kumlin
Ledamot/Vice ordf. Ledamot/Kassör 
ekreterare 
 
 
 
Erik Hjalmarsson  Leif Andersson
Ledamot  Ledamot
 
 
 
Tove Nilsson Petra Gustaf
Suppleant  Suppleant
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2021 började på samma sätt som 2020 slutade, med fortsatta restriktioner. Stugan 
stängd för besökare, bastubaden inställda och så även cirkeln i tenntråd
vandringar var populärare än någonsin där var vi  c:a 25 deltagare vid varje tillfälle som 

flera nya medlemmar. Efter sommaren lättade det lite på Covid
och vi kunde öppna upp stuga, bastu och tenntrådcirkeln igen. Men i december kom en 

striktioner med nedstängningar. 
Under året har storstugan fått en upprustning i form av målning av fasaden och 
renovering av fönster. Ett stort tack till alla som engagerar sig och ställer upp för vår 
förenings fortsatta arbete med att driva den framåt. 
Nu ser vi framemot ett mer normalt 2022 och hoppas på ett härligt friluftsliv i vå

Ulla Holm 
Ordförande  

Anders Kumlin  Lena Salnäs 
Ledamot/Kassör  Ledamot/s 

Leif Andersson Git Filipsson 
Ledamot   Ledamot 

Petra Gustafsson 
Suppleant  

                       

med fortsatta restriktioner. Stugan 
stängd för besökare, bastubaden inställda och så även cirkeln i tenntråd, men våra 

a 25 deltagare vid varje tillfälle som 
Efter sommaren lättade det lite på Covid-fronten 

en i december kom en 

målning av fasaden och 
och ställer upp för vår 

Nu ser vi framemot ett mer normalt 2022 och hoppas på ett härligt friluftsliv i vår fina 


