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ETT BESÖKSMÅL FÖR LIVSNJUTARE
Vi vill tro att vi är lite speciella här på 
Blekinges sydostkant, vilket antagligen 
beror på att vi blivit inspirerade av den 
fina naturen. Det är heller inte så konstigt 
när man tänker efter. Här finns hela sju 
naturskyddsområden, vackra lövängar, 
otroliga hällristningar, en ö med sällsynta 
skottekar, Utlängan, samt den pittoreska 
danskstaden Kristianopel.

Kustvägen sydost är platsen för dig om 
du bara vill vara, strosa omkring, cykla 
eller ta en skärgårdsbåt ut till det yttersta 
havsbandet och känna en ljuv bris i håret. 
Här kan du känna dofter av hav, blommor 
och god mat som tillagats med kärlek och 
ett nedärvt hantverk.

Vi som bor här bjuder dig att dela denna 
väg för livsnjutare med oss. Besök våra 
badplatser, titta in i våra butiker och  
förundras av allt du kan hitta här. Handla 
dina råvaror i någon av de fina gårds- 
butikerna utmed kustvägen. Här kan du 
hitta den ljuvligaste gårdsproducerade  
osten, köttet till grillen; färskt kött från 
djur som levt ett bra liv här på kustvägen. 

Köp grönsaker - spröd nyplockad sparris, 
polkabetor och sötpotatis, ljuvligt saftiga       

KUSTVÄGEN SYDOST
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jordgubbar, hallon och björnbär. Allt finns 
att hitta i gårdsbutikerna och saknar  
du något kan du köpa det hos våra  
lanthandlare i Kristianopel och Torhamn. 
För de dagar då du vill njuta lite extra kan 
vi erbjuda flera fina matställen. De flesta 
av oss värnar om det närproducerade så 
du kan få en riktigt god festmåltid med 
äkta smak av Blekinges vackra natur.

I broschyren visar kartnummer vägen till 
sevärdheter och företag. 

På vår hemsida visit.kustvagensydost.se 
finns vår besöksguide också i digital  
version. Där hittar du information som inte 
får plats i vår tryckta guide.

TURISTA I KARLSKRONA & BLEKINGE
Kustvägen Sydost är en del av vackra 
Blekinge och Karlskrona Kommun. För 
mer information om regionen besök våra 
turistbyråer eller läs mer på hemsidorna
visitblekinge.se och visitkarlskrona.se.

Vi önskar dig en trevlig resa längs 
vår vackra kustväg!
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For English version please visit our 
webpage visit.kustvagensydost.se
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EN BY MED ANOR
Kustvägen Sydosts norra del börjar när
du svänger av E22 i Bröms. Här gick
tidigare gränsen mellan Sverige och
Danmark. Vid bron över Brömsebäck
står en minnessten från freden      som 
slöts i Brömsebro 1645. En kort promenad
härifrån hittar man även resterna efter
den gamla borgen Brömsehus.

Den smala slingriga vägen som tar dig
söderut mot Kristianopel passerar det
sandiga och tallbeklädda naturreservatet

Högasand     . Har du inte sett myrlejon
tidigare kan du göra det här. 

Att ställa bilen i Kristianopel och strosa
omkring bland de små trähusen där  
rosorna dignar i trädgårdarna är det bästa
sättet att uppleva Kristianopel. Känn
dofterna av rosor och hav. Slå dig ner på
en bänk i hamnen och titta ut över vattnet
där du kan ana Ölands södra udde i
horisonten. 

Den gamla befästningsmuren      från 
1600-talet finns kvar på flera ställen. Vill 
du se byn lite från ovan kan du gå runt 
delar av byn uppe på muren. Utsikten är 
fantastisk.

Kristianopel som är en av de mest solsäkra 
platserna i Sverige är ett riktigt smultron-
ställe. Här finns små butiker, restauranger 
och ett omtyckt café. Bor gör man på 
campingen, i stugor eller i
rum på gästgiveriet.

Större evenemang som arrangeras i
Kristianopel är midsommarfirande,
kustmara, hamnfest, historisk höst- 
marknad och julmarknad. Dessutom
anordnas ett flertal konserter och levande
musik i kyrkan och på lokala restauranger.

Ett trevligt tips är att följa med Kultur-
kompaniet på en guidad vandring för
att få en känsla för hur man hade det på
1600-talet när Kristianopel var danskt
och man kämpade mot svenskarna.

Läs mer på www.kristianopel.se

”Har man en gång varit i Kristianopel
kommer man garanterat tillbaka!”

KRISTIANOPEL MED OMNEJD
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BLOMLÖFS RÖKERI1
BUTIK
Blomlöfs rökeri är ett genuint familjeföre-
tag som idag drivs av fjärde generationen 
Blomlöf. Vårt signum är kvalitet, tradition 
och att alltid erbjuda en hög servicenivå. 
Vi finns utmed E22 i Brömsebro med 
stora parkeringar som rymmer bussar och 
husbilar. I vår butik finns ett varierat utbud 
av olika delikatesser som till exempel vår 
nyrökta fisk, varmrökt och kallrökt lax, 
ål, böckling, flundra, makrill med mera. 
Vi erbjuder även ostar i samarbete med 
Möllans ost i Malmö, lokalproducerad  
konfektyr, kex och marmelader med mera. 

RESTAURANG
I vår restaurang finns möjlighet att avnjuta 
våra produkter inomhus eller på vår  
uteservering. Vi erbjuder bland annat vår 
berömda räksmörgås, laxsmörgåsar, fish 
and chips, fisksoppa, vegetariska alterna-
tiv, sallader, lax och potatis, stekt sill med 
potatismos, köttbullar med potatismos 
och alternativ som även tilltalar barn. Vi 
har fullständiga alkoholrättigheter. Det 
finns även svensktillverkad glass att svalka 
sig med en varm sommardag.
 
Varmt välkommen till oss på Blomlöfs!

BRÖMSEHUS CAFÉ 2
Precis intill E22 hittar du nyöppnade 
Brömsehus Café. Den gamla skolan från 
1915 har fått nya kläder och erbjuder 
hembakt, enklare maträtter och danska 
smörrebröd. Den gamla gränsen till  
Danmark gick utmed Brömsebäcken som 
rinner i utkanten av caféets trädgård. I 
närheten finns också den berömda freds-
stenen så det svenska och danska samsas 
på Brömsehus Café. 

I de vackra lokalerna och i trädgården fikar 
eller äter man som på mormors tid. Kaffet 
serveras i vackert tunt porslin och mycket 

av inredningen är hämtad från lanthandlar 
och caféer från förr. Här lämnar du  
stressen redan när du kliver in genom 
grinden. Brömsehus erbjuder även diverse 
delikatesser i form av konfektyr, oljor, 
marmelader och andra godsaker. Allt i 
gammaldags stil. I caféets vackra trädgård 
finns en scen och här planeras allsångs- 
afton, grillkvällar, bingo och musik- 
uppträdanden under ljumma sommar- 
kvällar. Evenemang presenteras löpande 
på hemsidan. 

Varmt välkomna önskar Liselotte & Tony

Blomlöfs Rökeri AB
Brömsebro
373 79 Fågelmara

blomlofs.se

0455-36 50 07

info@blomlofsrokeri.se

Brömsehus
Ryttargården 111 A 
385 98 Bergkvara

brömsehus.se

0760-20 79 75

info@bromsehus.se

VI FINNS PÅ

Instagram & 
Facebook  

SOMMARTIDER 14/6-15/8

Vardagar 9-18 
Lördagar 9-16 
Söndagar 10-16
Varmkök 11.30 till och med  
30 minuter innan stängning.

ÖPPETTIDER

Vardagar 9-17 
Lördagar 9-15 
Söndagar Stängt
Varmkök 11.30-14.30

ÖPPETTIDER

Från 26/5 
Måndag Stängt 
Tis-Tors 11-18 
Fre-Lör 11-21 
Söndag 11-18
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BRÖMS GÅRDSBUTIK3
På Bröms gård kan man stå med ena foten 
i Småland och med den andra i Blekinge. 
Här finns historisk mark med Fredstenen 
och Brömsebro fästning.

Gården har cirka 40 mjölkkor och 60  
hektar åker, inklusive arrende. Vi odlar 
foder till djuren och har en småskalig 
jordgubbsodling.

I gårdsbutiken hittar ni potatis, ägg,  
grönsaker, glass och bär efter säsong.  
Vi är även grossist och distributör för  
Otto Glass.

I gårdsbutiken kan du också köpa Ottos 
goda glass och under sommarmånaderna 
har vi kulglassförsäljning att svalka sig 
med i värmen!
 
Hos oss kan du betala kontant eller med  
swish.
 
Välkommen!
Önskar Karin & Ola i Bröms

 

2

Bröms Gårdsbutik
Bröms 108 A
385 98 Bergkvara

bromslantgard.se

0705-16 50 26

olaibroms@telia.com

SANDDYNERNAS LANDSKAP
Högasands naturreservat omfattar de  
sandiga och tallbevuxna delarna av 
litorinastrandvallen mellan Eriksholm och 
Trolleboda. Sanddyner bildas i havsnära 
blåsiga miljöer med mycket sand. Denna 
naturliga process med vindburen sand 
skapar unika livsmiljöer för växter och 
djur. Samtidigt hotas människors hem och 
odlingar och för att hindra sandflykten 
planterades här tall och strandråg på 
1900-talet. Mänsklig påverkan förekom 
redan på 1100-talet vid Högasand med 
bete, vedtäkt och timmerhuggning. Inten-
sivt markutnyttjande under århundraden 
gjorde att landskapet öppnades upp och 
vinden formade dagens sanddyner.

EN OVANLIG MILJÖ
I de torra, varma sandområdena, och i 
de grova tallarna, trivs flera hotade och 
skyddsvärda arter. Många av arterna har 
anpassat sig till denna för Blekinge ovan-
liga miljö. Här finns till exempel den enda 
kända förekomsten i landet av grynig 
påskrislav (Stereocaulon incrustatum).  
Arten är akut hotad i Sverige och därför 
har vi ett speciellt ansvar för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för att 
arten ska överleva i Högasand. I de  
solvarma sanddynerna förekommer 
många steklar och vildbin.

HÖGASAND5

ÖPPETTIDER

April-september: 
Alla dagar 8-21

Oktober-mars: 
Alla dagar 9-17 

Foto: Ida Arvebro
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IRÉNE VIBERG7
SOMMARATELJÉ
Välkommen att titta in i min sommarateljé
i det röda gårdshuset på Storgatan 21 i  
Kristianopel! Här finns akvareller med 
motiv från omgivningarna och från resor.

Jag ger på begäran inspirationskurser i
akvarell för små grupper. Kom gärna med 
önskemål! Ofta sitter jag i trädgården och 
målar. ”Stör” gärna!

Det går bra att kontakta mig via hemsida 
eller SMS. 

Välkomna!

Iréne Viberg 
Storgatan 21, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

svenskakonstnarer.se/galleri/viberg

0763-09 60 55

ÖPPETTIDER

Se skylt för öppettider.  
Kontakta mig gärna via 
hemsida eller SMS.

KRISTIANOPELS GÄSTGIVERI 8
EN UPPLEVELSE I 1700-TALSATMOSFÄR
I en genuin bymiljö, med anor ända från 
tidigt 1600-tal, ligger Kristianopels  
Gästgiveri. Gästgiveriet är en av de äldsta 
byggnaderna i Kristianopel. Det byggdes 
redan år 1714 som privatbostad. Sedemera  
blev Kristianopels Gästgiveri Blekinges 
första Gästgivargård. Hit kom dåtidens  
resande och vattnade hästarna i stalläng-
an, medan de själva intog en god måltid 
och vilade en natt.

Idag bedrivs det en mysig restaurang med 
hemlagad mat baserad på lokalt

producerade varor, B&B, konst- 
utställningar och atelje Scandinavia.SI.  
Allt vackert omgivet av rosor och äppel-
träd. Vi tar emot bokningar för att fira 
speciella tillfällen: dop, brollop, släkt- 
kalas med mera. Under sommaren kan du 
njuta av levande musik, god mat och en 
svalkande drink i vår underbara trädgård. 
I vårt B&B finns det tre dubbelrum och 
ett familjerum, alla personligt och trevligt 
inredda. Efter en god nats sömn serveras 
frukost i restaurangen.

Varmt välkommen! 

Kristianopels Gästgiveri
Storgatan 21, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

kristianopelgastgiveri.se

0455-34 40 55

kontakt@kristianopelgastgiveri.com

VI FINNS PÅ

Instagram & 
Facebook  
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KRISTIANOPELS HANDELSBOD9
Sedan 2005 driver jag denna lilla
gemytliga matvarubutik, öppen
alla dagar året runt och med stort
sortiment. Här finns allt du kan
behöva till grillfesten eller utflykten.
Och vad sägs om nybakat bröd varje
morgon?

Till festen eller bemärkelsedagar har
vi ett urval av goda tårtor som du 
beställer dagen före.

I min butik finner du också lokalt
producerade varor som till exempel fisk

från Blomlöfs rökeri samt ett stort  
sortiment av veckotidningar och lotter. 

Vi har även apoteksservice.

Välkommen till min butik  
önskar Ewa Gustavsson

SKÖNA TING 10
Inte långt från hamnen i underbara lilla
Kristianopel ligger min livsstilsbutik.
Genom den gamla porten på Östra
Vallgatan kommer du in i den fina lilla
trädgården prunkande av blommor. Här
ligger 1700-talsstugan och det gamla
uthuset där jag har samlat mattor, kuddar, 
krukor och andra fina saker. Stilen är 
rustik blandat med sommarfräscht och 
romantiskt. Det mysiga bostadshuset från 
1840-talet är fyllt med kläder, presenter 
och heminredning i lantlig, romantisk stil. 
Jag säljer kläder från Capri Collection med       
matchande scarves, väskor och smycken       

i fina sommarfärger som är svåra att 
motstå. Blir sommarkvällarna svala har 
jag sköna kashmirponchos i fina färger att 
lägga över axlarna. I köket finns porslin 
och köksattiraljer samt oljor, marmelader
och andra godsaker. Mitt Kristianopel-te är 
både gott och roligt att ge bort. 

Glöm inte köpa med något till kattvakten 
och blomvattnaren när semestern är slut! 

Vi ses på Sköna Ting i Kristianopel! 
 
Välkommen önskar Liselott

Kristianopels Handelsbod 
Storgatan 13, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

0455-36 60 18

handelsboden@live.se

ÖPPETTIDER

Måndag-fredag 9-18 
Lördag 9-14 
Söndag 9-13

Extra öppet i juli 
alla dagar 8-20

Sköna Ting
Storgatan 8, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

Ingång även från Östra Vallgatan

butikskonating.se

0706-48 74 06

ÖPPETTIDER

5/6-15/8: 
Öppet varje dag 

För och eftersäsong:  
Öppet helger 
 
Tiderna finns på hemsidan.
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KRISTIANOPELS KYRKA11
Kristianopels kyrka har genom tiderna 
tagit en stor plats i Kristianopels  
historia och fortfarande har kyrkan en 
aktiv funktion i byn. Kyrkan är öppen 
klockan 8-20 dagligen för besök, egen 
andakt och ljuständning.  

Sommartid kan kyrkan presentera ett 
digert aktivitets- och musikprogram som 
börjar 1/7 och fortsätter juli ut.  

Barnverksamheten i sommarkyrkotältet 
börjar måndagen den 4 juli och fortsätter 
varje vardag klockan 9.30-12.00, fram till

fredag 29 juli.  Onsdagskvällar är det 
musikkonsert i kyrkan klockan 20.00. 
Torsdagar klockan 18.30 är det tipsrunda 
och café i församlingshemmets trädgård. 
Trumpet från kyrktornet torsdagar klockan 
19.45. Fredagar är det allsång klockan 
19.00, även det i trädgården. Söndagar 
klockan 18.00 är det Musikgudstjänst i 
kyrkan. 

Om detta och mycket mer kan du läsa på 
kyrkans hemsida.

Varmt välkommen!

CAFÉ SÖTT & SALT 12
I den gamla filéboden i Kristianopels 
Hamn hittar du vårt populära café. Här 
kan du doppa fötterna i havet samtidigt 
som du njuter av god mat eller en kopp 
kaffe med hembakat. Varje dag har vi 
dagens lunch med fisk, kött och veganska, 
glutenfria eller laktosfria alternativ. Allt 
vi serverar går även utmärkt att ta som 
avhämtning. Cafémenyn har våra populära 
räkmackor, landgångar & baguetter samt 
olika sallader och bakad potatis. Från vårt 
eget bageri har vi hembakade kakor, pajer 
och bakelser. På kvällen är vår mysiga 
Bistro öppen. Beställ gärna en drink från

baren, vi har fullständiga rättigheter. Vin-
tertid dukar vi upp vårt populära julbord. 
I glassboden finns glass från SIA. Vi har 
skapat en populär mötesplats där både 
lokalbefolkning och internationella gäster 
möts. Är ni ett större sällskap är det inga 
problem med att förboka bord, annars har 
vi gott om platser. Vår nya utbyggnad mot 
havet går även att hyra för bröllop, buss-
grupper eller konferenser. Se vår hemsida 
för menyer och aktiviteter.  

Välkomna till oss önskar  
Helena & Peter med personal

ÖPPETTIDER

Kyrkan är öppen  
dagligen klockan 8-20

1414

Kristianopels Kyrka 
Storgatan 5, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

jamjopastorat.se

0455-31 34 40

Café Sött & Salt
Hamnplanen, Kristianopel 
373 78 Fågelmara

sottosalt.se

0706-39 60 63

ÖPPETTIDER

Helgöppet: April-maj 
Varje dag: Juni-aug 
Helgöppet: Sept-dec
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HIMMEL & JORD13
UNIKA SMYCKEN
I min butik med egen verkstad hittar du 
kraftsmycken av silver, guld, stenar och
kristaller. Jag har utbildning inom Aura-
Soma, en terapiform som grundar sig på
färgers och kristallers helande verkan.
Arbetet med denna terapiform har gett 
mig förmågan att kunna uppfatta vilka 
färger och stenar kunder behöver. 

Jag blir inspirerad av, och älskar att arbeta 
med dessa material, som förhoppningsvis 
både ger kraft och skönhet till  
mina kunder.

En egen specialitet är mina hällristnings-
smycken. Med flera figurer ifrån Horsa- 
hallen vid Torhamn som förebild har jag  
skapat en kollektion av rustika häng- 
smycken med mera i silver. 

Det finns också ett stort urval av stenar 
och kristaller i butiken. Du kan även få  
personliga smycken gjorda efter egen 
önskan. 

Med vänlig hälsning
Kirsten

LILLA BUTIKEN PÅ MÖLLEHALL 14
Bli nyfiken på att besöka designbutiken 
som lyfter fram det unika! 

I idyllisk miljö på Möllehall hittar du Lilla 
Butiken, som är inhyst i det varsamt  
renoverade brygghuset på gården. 

Kvalitetskläder och inredningsdetaljer 
från flera välkända skandinaviska leveran-
törer, smycken, väskor och annat trevligt 
brukbart finns att välja på i min välsortera-
de, mysiga butik. Stort utbud av stilsäker, 
hållbar nordisk design med bra miljötänk.

Varmt välkommen till min personliga butik 
för dig och ditt hem.  

Önskar 
Carina Dahlqvist 

Himmel & Jord
Kristianopelsvägen 50 
373 78 Fågelmara

Instagram: kirsten_kotake

0708-33 32 03

kirsten.kotake@gmail.com

ÖPPETTIDER

Juni, juli och augusti: 
Alla dagar 14-18 utom 
måndag

Året i övrigt:  
Lördag - söndag 11-17

Lilla Butiken på Möllehall
Möllehall 104 
373 78 Fågelmara

lilla-butiken.se

0708-52 15 16

carina@lilla-butiken.se

ÖPPETTIDER

Sommar:  
Varje dag

Övriga året:  
Se hemsidan eller ring för 
mer information.16 17
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Vår cykelkarta för kustvägen sydost är 
tänkt att fungera som inspiration till att  
upptäcka alla fina småvägar som finns 
längs kustvägen. Det kan vara en början 
på en lite större upptäcktsresa längs vår 
vackra kust. Kartan finns också att ladda 
ner på vår hemsida visit.kustvagensydost.
se. Där hittar du även mer information om 
var du kan hyra cykel i sommar.

Här nedan kan du se några exempel på 
cykelturer på vår cykelkarta. Fler rundor 
hittar du på cykelkartan på vår hemsida.

KUSTVÄGENRUNDAN - Röd
Från Kristianopel tar du vägen västerut 
och svänger sedan mot Torhamn. Vägen 
slingrar sig utmed den mycket vackra 
kuststräckan Ta en avstickare, det finns 
flera små vägar som leder ner till havet.

OLSÄNGSRUNDAN - Grön
Den här turen innehåller två tillfällen 
till bad. I Björkenäs finns camping med 
strand. Och vid Släktgården i Olsäng finns 
också badmöjlighet. I Olsäng finns det 
stor chans att få syn på sälar.

HÄLLRISTNINGSRUNDAN - Blå
Denna tur tar dig till flera av våra berömda 
hällristningar och genom underbar  
bokskog till vår enda insjö Färskesjön. 

CYKELKARTANDET HISTORISKA
KRISTIANOPEL
Kristianopel är en gammal dansk stad 
som anläggs i början av 1600-talet 
och blir länsresidensstad för Blekinge. 
Den danske kungen Kristian IV ville 
med stadens kraftiga befästningar 
skapa ett skydd mot Sverige i norr. 

Platsen är idag en pittoresk idyll som 
årligen har över 300.000 besökare. 
Mitt i byn står kyrkan från 1624 och 
om du går in i den så finns ljud- 
inspelade guidningar på flera språk 
att lyssna till. Trähusen med sina 
vackra trädgårdar ligger utmed  
gatunätet från 1600-talet. 

På flera ställen i byn finns utplacera-
de informationstavlor som berättar 
om Kristianopels dramatiska historia. 
Befästningsmurarna som omsluter 
Kristianopel är över två och en halv 
kilometer långa. 

KULTURKOMPANIET
HISTORISKA GUIDNINGAR 
Mellan den 30/6 och 18/8 finns möjlighet att 
varje torsdag kl. 18 följa med på en historisk 
guidning i Kristianopel. 

SOMMARTEATER 
Varje sommar spelas en historisk teater-
pjäs i Kristianopel. Den handlar om dans-
karna och svenskarnas kamp om herraväl-
det över staden på 1600-talet. Scenerierna 
spelas upp på olika platser i byn och skåde- 
spelarna gestaltar i sina 1600-talskläder 
karaktärer som borgmästaren, prästen, pigor, 
köpmän, fredsförhandlare, danska soldater 
– och givetvis svenska soldater. Sommaren 
2022 spelas teaterpjäsen kl. 19 tisdag 5/7, 
tisdag 19/7, söndag 31/7 och tisdag 16/8.
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Historiska guidningar på torsdagar startar 
vid kyrkan och sommarteatern startar vid 
Gästis på Storgatan 23.

Biljetter till guidningar och sommarteater 
säljs på vår hemsida  eller i Handelsboden i 
Kristianopel. Barn under 12 år gratis.

kulturkompaniet.eu

Kristianopel

Olsäng

Klakebäck

Björkenäs

Konungsham
Färskesjön

Horsahallarna

Torhamn

Jämjö

Fågelmara

Horsaryd

Foto: Ida Arvebro



Att resa med båt är ett trevligt sätt att 
färdas utmed kustvägen. Vi har tusentals 
båtägare varje år som färdas med endast 
vinden som drivkraft men det finns också 
många motorburna båtägare. Kustvägen 
Sydost har flera uppskattade gästhamnar, 
från Kristianopel i norr och ut till Ungskär 
och Stenshamn i söder.

KRISTIANOPEL
Kristianopel är en kustby med anor från 
1600-talet. Samhället ligger innanför den 
historiska ringmuren, på samma plats nu 
som då och erbjuder förutom hamnen 
även en rad aktiviteter med affärer och 
caféer. Kristianopel marknadsförs som 
”fjärran från motorvägar, hamburgerkedjor 
och konstgjorda vattenland”. Hamnen  
används uteslutande för gästhamns- 
verksamhet. Det finns plats för 50 båtar 
angjorda med boj. Direkt i anslutning 
till hamnen finns det även ett kafé, en 
hamnkrog och ett flertal fiskebodar som 
används för mindre verksamheter. Kris-
tianopel är den andra hamnen i Blekinge 
efter Karlskrona Stadsmarina som har 
kvalificerat sig för utmärkelsen Blå Flagg.

SANDHAMN 
Sandhamns hamn ligger skyddad i 
Sandhamnsviken längst ut på Sveriges            

sydostligaste udde, i Karlskronas  
kommun. Hamnen byggdes på 1950-talet 
och består av tre kajer och har tidigare 
varit i huvudsak en fiskehamn. Hamnen 
används både av fiskare och för gästande 
båtar.  Den innersta kajen används för 
gästhamnsverksamhet och de två yttre är 
till för fiskenäringen. I direkt anslutning till 
hamnen finns restaurang och små gäst- 
stugor för uthyrning.

TORHAMN 
Torhamns hamn ligger på västra sidan 
mot skärgården på Sveriges sydostligaste 
udde. Hamnen används numera nästan 
uteslutande som hamn för fritidsbåtar. 
Den karaktäristiska raden av sjöbodar 
påminner dock om hamnens tidigare 
betydelse för fisket. Hamnens drift sköts 
av ortens båtsällskap. Här finns 140 
båtplatser för fritidsbåtar samt cirka 20 
gästplatser.

I hamnen finns café/restaurang under 
sommartid och ett litet vandrarhem.  
Härifrån kan man nå skärgården och Karls-
krona med någon av de två skärgårdslinjer 
som angör hamnen. Torhamnslandet har 
även flera naturreservat. Torhamns udde 
med fågelstation är det närmaste som 
ligger på gångavstånd från hamnen.

STENSHAMN & UTLÄNGAN 
Stenshamn ligger i den yttersta delen av 
Karlskronas östra skärgård och är en av de 
större hamnarna i denna del av skär- 
gården. Hamnen har några få fasta  
båtplatser och rymmer ca 30-40 gäst- 
ande båtar samt café/kiosk. Stenshamn 
binds samman med ön Utlängan genom 
en smal bro vars väg leder genom byn 
med dess Bullerby-liknande känsla. 

På öarna finns även en intresseförening 
som regelbundet anordnar hamnfester, 

valborgsmässofirande samt ett mycket 
uppskattat årligt operaframträdande.

UNGSKÄR 
Liten trevlig fiskehamn med gästhamn i 
östra delen av Karlskrona ytterskärgård 
norr om Utlängan.

Läs mer om hamnarna på vår hemsida 
visit.kustvagensydost.se

Skärgårdstrafikens turer: affarsverken.se/
skargardstrafiken/tidtabeller

HAMNARNA LÄNGS KUSTVÄGEN 

20 21

Foto: Ida Arvebro
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ETT PÄRLBAND AV BYAR
Kustvägen slingrar sig fram genom en
varierad natur med tall, lövskog, strand-
ängar och odlingslandskap. De små  
byarna ligger som på ett pärlband hela 
vägen ner till Torhamn. Vägen är en skön 
upplevelse för såväl motorcyklister, som 
cyklister och bilister. 

Gör små stopp och stanna upp och njut av 
de vackra omgivningnarna. Besök Orranäs 
Gårdsmejeri, välkända för sina goda ostar, 
och gör gärna en rundvandring på  
gården eller stanna upp och ta en god 
fika, antingen på lilla sommarcaféet  
Lantluft du passerar eller från den  
medhavda picknickkorgen. 

Här kan du också besöka Lavendelgården 
med sin fantastiska trädgård, små gårds-
butiker med mera. Många besökare hittar 
till den lilla Färskesjön som bjuder på fin 
natur och sötvattenbad. Naturreservatet 
Färskesjön omfattar vidsträckta hällmarker 
och mosaikartad naturskog med lövträd
och tall.

På vissa ställen kan du se glimtar av
Östersjön, och på flera ställen har du
möjlighet att komma ner till havet. 

När du kommer fram till Släktgården i  
Olsäng kan du köra ner över gårdsplanen
och strandängarna för att uppleva havet
på nära håll. Du kan uppleva en fantastisk
natur för säl- eller fågelskådning, sol och 
bad eller bara för att njuta av natur- 
upplevelsen. Ta kikaren med dig då det är 
stor chans att du får se knubbsäl här.

Även på denna sträcka bjuds du på flera
möjligheter att förlänga din vistelse på
kustvägen då det finns både stugor och
camping.

KUSTBYARNA

Foto: Ida Arvebro
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SÄLSKÅDNING
OLSÄNG
Välkommen att bada, sola eller 
bara ströva längs strandängarnas 
vidder. Förmodligen kommer du att 
se sälar om du tar dig längst ut på 
udden som heter Brodden. Där finns 
Blekinges enda sälskyddsområde 
”Isaks kläpp” med knubbsäl, en 
något mindre säl än gråsälen. 

För att hålla markvägarna i körbart 
skick tas en vägavgift på 20 kr/bil, 
vilken betalas i en betalstation vid 
gårdsplanen. Intäkterna används 
också till utrustning som förhöjer 
vistelsen vid stranden, till exempel 
bänkar och badleksaker. 

16

OLSÄNGSGÅRDEN
Olsängsgården är en kurs- och lägergård 
i rofylld miljö med många möjligheter. Det 
finns ca 70 bäddar och köket har  
kapacitet för lika många gäster. 

Gården passar bra till veckoläger och 
helgvistelser för barn och unga i din 
församling eller förening. Möjligheterna till 
självhushåll gör att prisnivån blir rimlig. 

Föreningen Olsängsgården äger gården 
och driver den helt ideellt. En kristen tro 
genomsyrar gårdens verksamhet. Mer 
information om gården finns på hemsidan.

17

Olsängsgården
Olsäng
373 78 Fågelmara

olsangsgarden.se

0703-65 23 27

kontakt@olsangsgarden.se

För många har Bond-gården blivit ett  
begrepp då vi säljer nyskördad ljuvligt 
god sparris i maj och juni. Sparrisplantor 
finns till försäljning i april och maj. Utöver 
sparris odlar vi också västeråsgurka,  
sockermajs, jordärtskockor och, om  
sommaren är varm, även sötpotatis. 
Havrekärvar finns under vinterhalvåret. Vi 
säljer våra produkter i Bond-butiken, som 
finns utmed kustvägen i Olsäng. Förutom  
våra egna produkter säljer vi även  
grannens ekologiska grönsaker, lök, betor, 
morötter och potatis. Liksom Otto glass, 
honung från Torhamn, chutney från  

Anna-Karin, jordgubbar och ägg från 
frigånde höns inomhus. Varför inte stanna 
till en stund efter ett besök på säludden 
eller badet för att njuta av en glass i staty-  
parken, där barnen (och de vuxna) kan 
leka. Nu finns även en bana för den ädla 
sporten hästskokastning. På Bond-Gården 
finns en fin stuga för uthyrning för gäster 
som stannar en natt eller några veckor. 
Det finns bastu och badtunna intill stugan, 
även cyklar och roddbåt ingår.  

Varmt välkomna 
önskar Alina och Anders 
 

Bond-Gården
Olsäng 715 
373 78 Fågelmara

bond-garden.se

0708-487202

bond-garden@hotmail.com

ÖPPETTIDER

Alla dagar 10-21 

FACEBOOK 
bondgardenkustvagen

BOND-GÅRDEN 

Foto: Robert Ekholm
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OLSÄNGS POTATIS
I över 70 år har vi försett svenska hushåll 
med god potatis. För de flesta är våra 
potatispåsar välkända och vi är stolta över 
att vårt varumärke nu står för prima  
kvalité. Vår farfar startade företaget  
OlsängsPotatis 1940 och vi för nu de  
stolta traditionerna vidare att leverera 
potatis av högsta kvalité. 

GÅRDSBUTIK
Under åren så har vi kompletterat med 
andra livsmedel och kan nu erbjuda 
grönsaker, ägg, glass med mera i vår lilla 
gårdsbutik i Olsäng. 

Lite extra festligt har vi på gården under 
”Den lilla vårmarknaden” och Sparris-   
helgen.

MARKSTEN
På gården kan ni också hitta en annan 
gren av vår verksamhet. Vi säljer marksten, 
plattor, murar och mycket mer som
du behöver till din trädgård. Vi finns gärna 
till hands om du behöver råd inför dina 
trädgårdsplaner.

Välkomna önskar Per-Olof och Sven

ORRANÄS GÅRDSMEJERI 
Längs kustvägen mellan Kristianopel och 
Torhamn hittar du gården där Lars och 
Boel utövar sitt hantverk. Här finns vacker 
natur, ett rikt fågelliv och närhet till havet. 
Vi tillverkar ost av egen getmjölk och på 
mjölk från grannens kor. Sedan starten 
2010 har mejeriet vunnit närmre 35 utmär-
kelser och medaljer. Senast vid Ostfestiva-
len i Stockholm 2020 tilldelades Orranäs 
flest medaljer av alla deltagande mejerier. 
Orranäs ”Hajen” vann guld. Utmärkelsen 
är sensationell. Produktionen är genuint 
småskalig. Vi har kontroll på hela pro-
duktionskedjan, från ax till ost. Getterna 
föds upp på eget odlat grovfoder och 

under sommaren går de på naturbete. All 
tillverkning sker med perfektion – först 
ystningen i mejeriet och därefter hante-
ring i mognadslagren. Från gårdsbutiken 
kan du glimta in i mejeriet bredvid, det ger 
en liten inblick i hur tillverkningsproces-
sen går till. Provsmaka, lyssna hur det går 
till och kanske får du chansen att träffa 
getterna. Här kan du även handla vår egen 
bocksalami samt goda unika tillbehör 
till osten. Ta gärna en promenad till vår 
vackra, nyanlagda våtmark där getterna 
betar sommartid. Har du inte möjlighet att 
besöka oss på gården kan du handla ost 
via vår webbutik.

Olsängs Potatis
Olsängsvägen 11, Olsäng 
373 78 Fågelmara

olsangspotatis.se

0708-52 37 26, 0708-52 37 27

ÖPPETTIDER

Måndag-fredag 7-19 
Lördag-söndag 9-17

Orranäs Gårdsmejeri 
Orranäs 436 
373 75 Jämjö

orranasgardsmejeri.se

0760-52 97 77, 0707-14 87 02

info@orranasgardsmejeri.se

19 20

ÖPPETTIDER

Juni-aug: tis-sön 14-17 
Sept-maj: fre-sön 14-17

Kontakta oss för annan tid

Följ oss på Facebook och 
Instagram

26



V
ä
ste

rg
a
ta
n

Kristianopels
kyrka

Möllehall

Bodholmen

 

S
to

rg
atan

Östersjön

Horsafjärden

2928

KUSTVÄGENS FÖRETAG

7 Irene Viberg.................................................... 10

2

1 Blomlöfs Rökeri .............................................. 6

KRISTIANOPEL ............................................. 4

9

8

12

11

15

14

13

3

Brömsehus Café ............................................. 7

Bröms Gårdsbutik ......................................... 8

Kristianopels Gästgiveri ............................. 11

Kristianopels Handelsbod ........................ 12

Sköna Ting  ...................................................... 13

Kristianopels Kyrka ......................................14

Café Sött & Salt ............................................. 15

Himmel & Jord ...............................................16

Lilla Butiken på Möllehall .......................... 17

Dramatiserad Stadsvandring ..................18

20 Orranäs Gårdsmejeri ..................................27

18

17 Olsängsgården .............................................24

KUSTBYARNA ............................................ 22

23

22

21

24

19

Bond-Gården .................................................25

Olsängspotatis ..............................................26

Lantluft .............................................................32

Attanäs Gård .................................................33

Björkenäs Camping ....................................35

Bredängs musteri och ciderbryggeri 36

KRISTIANOPEL

10

28 Cillas Trädgård  ............................................ 43

26

25 Sandhamn Marine ......................................40

TORHAMN OCH SKÄRGÅRDEN ............. 38

30

29

32

31

34

33

27

Bosses Magasin ............................................42

Galleri Altanen ..............................................42

Torhamns kyrka ............................................45

Torhamns Pizzeria ...................................... 46

Torhallen ICA Nära ......................................47

Tärnan Vandrarhem ....................................47

Kafé Måsen .................................................... 48

Anna-Karins Skafferi ................................. 50

Pelles Sjöbod ..................................................51

30

39 Kaffestugan Hallarum ...............................58

SEVÄRDHETER

16 Sälskådning i Olsäng .................................24

5

4 Fredsstenen ..................................................... 4

38

37

35

36

6

Högasand .......................................................... 9

Stadsmuren ...................................................... 5

Torhamns Udde ............................................54

Steneryds Lövängar ...................................56

Färskesjön .......................................................57

Hällristningar .................................................52

Foto: Stina Felter

40 Jämjö Landhandel Smaklöken ..............59

8

7

9

15 10 12

15
1113

6



r

-

B
le

ki
ng

ele

de
n

1
2

3 14

2
52

6
2
7

3
1

3
3

3
4

4
0

3
9

4

5

6

16

3
6

3
5

3
7

3
0

13
7

15

Ka
lm

ar

Ka
rls
kr
on

a

St
 H

av
sj

ön

Fä
rs

ke
sj

ön

Kr
ok

sj
ön

Ä
lm

ta
sj

ön

Ki
lja

sj
ön

M
os

sg
öl

Lå
ng

as
jö

nM
al

m
sj

ön

U
lv

as
jö

A
lls

jö
n

Vi
gg

as
j.

Ru
ns

te
ns

�.

Å
by

Sä
by

M
öc

kl
ö

Va
llb

y

O
ls

än
g

Rö
rs

än
g

Tr
ol

le
bo

da

A
pp

le
ry

d

Sl
ät

a�
y

G
ås

am
ål

a

Fr
öb

be
st

or
p

G
at

e

Ö
lje

rs
jö

Bi
sk

op
sb

er
g

Kä
tt

ils
m

ål
a

Br
om

ål
a

Li
llö

Fj
är

ds
jö

m
ål

a

D
jä

kn
em

ål
a

Si
bb

am
ål

a

Ö
lje

rs
jö

Kr
op

p

St
ub

be
to

rp

U
ng

sk
är

Vi
es

kä
r

Lå
ng

ör
en

Si
bb

ab
od

a

Sa
nd

ha
m

n

Tr
us

er
ydSv

an
ha

lla

Lj
un

gå
s

A
tt

an
äs

Bj
ör

ke
nä

s

Br
ed

än
g

G
is

sl
ev

ik

St
 H

am
m

a
Vä

st
er

nä
s

Ö
st

er
nä

s

St
en

sh
am

n

Sk
äl

le
nä

s

Br
ed

av
ik

Ek
en

äs

Bu
ss

ev
ik

ho
lm

en
H

äs
t

U
tlä

ng
an

Yt
te

rö
n

Jä
rk

ö

M
al

tk
va

rn

Ö
pp

en
-

sk
är

M
el

la
ns

kä
r

Va
rö

Bj
ör

nö
n

V 
Sk

äl
lö

Ö
 S

kä
llö

Se
no

ra
-

Sv
en

ö
Kö

lv
in

gs
ö A

rn
ö

Fl
ak

sk
är

Lå
ng

as
kä

r

Sk
är

gö
l

Tr
ol

le
m

ål
a

U
lv

as
jö

m
ål

a

Ly
ck

e

Sk
og

sd
al

Ö
vr

e 
Vi

H
äl

je
to

rpm
ål

a
St

oc
ke

br
o-

St
en

er
yd

Ro
m H

am
m

ar
ör

a
To

rh
am

ns
 u

dd
e

To
rs

nä
s

H
äs

th
al

le
n

G
ul

lö

Br
öm

se
br

o

Br
öm

s

Se
no

re
n

G
år

d
Ba

rn
en

s

M
öc

kl
er

yd

To
rh

am
n

Få
ge

lm
ar

a

To
rs

tä
va

Jä
m
jö

St
ur

kö

Tr
um

m
en

äs

Kr
is

tia
no

pe
l

G
än

gl
et

or
p

Ra
m

da
la

Va
ls

ha
ll

Yt
tr

e 
Pa

rk

Ko
nu

ng
sh

am
n

Kl
ak

eb
äc

k

Kå
lle

�ä
rd

en

In
re

 G
ås

e�
är

de
n

D
ju

p�
är

de
n

3
8

17
18

19

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

E2
2

E2
2

E2
2

3130



32 33

CAFÉ LANTLUFT
Välkommen till vårt lantcafé mellan Kristia-
nopel och Torhamn. Här kan du i lugn och 
ro avnjuta en kopp kaffe inomhus i caféet 
eller i trädgården. 

Här serverar vi bakverk och maträtter, på 
havtorn och andra råvaror från vår egen 
trädgårdsodling efter säsong och med 
produkter från våra vänner utmed Kust-
vägen och Smakupplevelse Blekinge. 
Under sommaren har vi några tema- 
kvällar med mat eller musik i trädgården. 
Du hittar mer information om detta på vår 

hemsida. Lantluft har också boenden för 
uthyrning, gå gärna in på vår hemsida och 
se vad vi har att erbjuda. 

Varmt välkomna! 
Margareta och Mats
 

ATTANÄS GÅRD 
I vår gårdsbutik säljs kött från egen 
djurproduktion och nötköttet från våra 
ungdjur är naturbeteskött. Våra djur betar 
på vår mark som ligger längs kusten. De är 
ute hela betessäsongen och de bidrar till 
den biologiska mångfalden och det öppna 
landskapet. Vi odlar också gräsensilage, 
majsensilage och spannmål till våra djur. 

Vi erbjuder korv till försäljning från eget 
kött såsom Gårdens Grillkorv, Wienerkorv, 
Isterband, Chorizo, Kolbasz och Medister-
korv. Vi har också rökt fläsk och bog från 
gris och ofta rökt nötkött  

I butiken finns även ägg och potatis. Vi 
har licens för ålfiske och säljer ål från eget 
fiske. Tillgången på rökt ål varierar men 
under perioden sommar till tidig höst 
erbjuder vi rökt ål till försäljning. Kring jul 
och andra större helger erbjuder vi också 
ål till försäljning i gårdsbutiken. Vi är  
återförsäljaren för Ronneby Bruks  
produkter.  

2021 blev Attanäs Gård utsedd till Årets 
Nötköttsföretagare i Blekinge Län. 

Välkommen till vår butik!

Lantluft i Orranäs
Orranäs 426 
373 75 Jämjö

lantluft.com

0455-521 11, 0735-31 99 56 

info@ lantluft.com

ÖPPETTIDER

Se vår hemsida 

Attanäs Gård 
Attanäs 362 
373 75 Jämjö

attanasgard.se

0734-25 71 72

mikael.attanasgard@hotmail.se

21

ÖPPETTIDER

Alla dagar 11-17
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Upptäck Kustvägen Sydost och dess 
fantastiska besöksmål genom en 
spännande Skatt-Safari! Köp din skatt- 
karta och hitta en ledtråd på speciella 
skyltar vid varje besöksmål. När du samlat 
alla ledtrådarna lämnar du in din karta i en 
brevlåda hos Kafé Måsen, Orranäs Gårds-
mejeri eller Återfunnen. Tävla om present- 
kort som sedan kan användas hos de 
deltagande företagen. Skatt-Safarin pågår 
t.o.m 30 september 2022 och nya vinnare 
dras under hela perioden. 

Skatt-Safarin passar för alla åldrar. Du kan 
göra safarin i ett svep eller dela upp den 
på flera dagar, och passar lika bra att göra 
själv som i grupp. I år är kartan kombi- 
nerad med att Samla djuren längs kust- 
vägen för alla barn! 

Om barnen inte kan få nog med att samla 
djuren kan man även köpa till kort med 
Samla växterna, Mysteriet längs kustvä-
gen och för dem som har myror i brallan: 
Aktivitetsutmaningen. Och om du bara 
vill Samla djuren längs kustvägen finns 
även såklart detta kort att köpa separat. 

Håll utkik i våra kanaler efter lanserings- 
datum! Mer info om var du kan köpa  
kartor och kort, samt vilka företag som  
är med etc, finns på vår hemsida  
visit.kustvagensydost.se

I guiden hittar ni flera av de företag som 
deltar. De är alla märkta med den här 
symbolen:
 
Lycka till! 
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BJÖRKENÄS CAMPING 
Björkenäs Camping ligger idylliskt precis 
vid havet nästan mittemellan Torhamn och 
Kristianopel. 

Här på Björkenäs kan man verkligen  
koppla av och ha det skönt. Det vackra 
läget med enar, björkar och ekar som  
släntar ner mot havet och den fina  
stranden med kristallklart vatten ger en 
skön känsla i kroppen. 

Det finns en barnvänlig badplats längst ut 
på udden av campingen. Här finns sand 
att leka i, vatten att plumsa i och gräs 

att ligga och sola på. Det finns badbrygga 
med stege för att enkelt kunna ta sig i och 
ur havet. 

Vill man ha mer aktivitet finns möjligheter 
både inom och utom campingen för både 
barn och vuxna. På campingen erbjuds 
minigolf, boule och hästskokastning. Vi 
säljer kaffe, panini och glass. Musikkvällar 
och andra aktiviteter annonseras vid vår 
reception. 

Välkomna önskar 
Nancy och Kenneth 

Björkenäs Camping 
Björkenäs 811 
373 75 Jämjö

bjorkenascamping.com

0455-521 15, 0731-80 98 83

bjorkenascamping@outlook.com

23

ÖPPETTIDER

30 april-15 september. 
Lågsäsong öppet bero- 
ende på beläggning. 
 
Besök vår hemsida för 
mer information. 

Foto:Stina Felter



BREDÄNGS MUSTERI OCH CIDERBRYGGERI24
UNIKA SMAKER
På Bredängs musteri och ciderbryggeri  
jobbar vi för att på ett proffsigt sätt 
smakbedöma varje pressning. Det gör det 
enklare för våra kunder att förstå varia- 
tionerna i musten. Ägaren Samuel utbildar 
sig löpande i smakbedömning och till- 
sammans med Lena, sommelier, och Lasse 
på lagret tar vi med noga utarbetade 
metoder fram en bra bedömning av varje 
pressning. Ni får del av vår bedömning via 
”smakäpplen” på förpackningen. Vi anger 
sötma, syra och fyllighet samt en liten text 
om smaken. På vår must från blandade

äpplen är variationen naturligt väldigt stor 
medan de sortrena musterna är mer lika 
över säsongen. Vill man ha lite mer styrka 
finns det även äppelmust smaksatt med 
ingefära. 

UTMÄRKELSER
Genom åren har musteriet och dess 
produkter fått flertalet utmärkelser. 
Äppelmusten på blandade äpplen har 
till exempel fått Guld, Silver och Brons i 
SM i mathantverk och Samuel själv blev 
utnämnd till årets dryckesprofil 2020 av 
Skåneländska Gastronomiska Akademien.
 

GÅRDSBUTIKEN
I gårdsbutiken finns både de egna  
produkterna och andra småskaliga 
mathantverkares produkter. Utanför 
gårdsbutiken finns en pausplats med  
möjlighet att vila under färden. I en  
gammal kamin finns en serviceplats där 
man både kan fylla på vatten i sin  
dricksflaska och pumpa luft i cykel- 
däcken. Precis utanför butiken finns också 
möjlighet att ladda sin elcykel! Njut gärna 
av stillheten i den strandade båten  
”Kustapeln”. På hösten kan du få dina 
egna äpplen mustade till trädgårdsmust.
 

 

 

Bredängs musteri och ciderbryggeri
Bredäng 272A 
373 75 Jämjö

bredangs.se

0708-71 06 64

hej@bredangs.se

ÖPPETTIDER

Gårdsbutik: 
Alla dagar 7-21

Musteriet: 
Efter överenskommelse
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SERVICE HOS OSS

Dricksvatten, cykelpump 
och laddplats för elcyklar

FACEBOOK

bredangsciderbryggeri

INSTAGRAM

ciderbryggaren



möjligheter till boenden. På vägen från 
Torhamn upp till Jämjö kan du besöka ett 
annat naturreservat, Steneryds lövängar, 
och bara en bit därifrån ligger Horsahallen, 
Blekinges största hällristning med ett par 
hundra bilder. 

Östra skärgården består av ett antal  
mindre öar, varav sex har åretruntboende. 
Alla små idyller med olika karaktärer. Ta 
M/F Ungskär från Torhamns hamn eller 
M/F Wittus från Yttre Park och gör en 
rundtur ut i skärgården eller stig av och gå 
på upptäcksfärd. Stenshamn och  
Långören är de enda öar där man kan 
köpa enklare förtäring så tänk på att ta 
med dig egen picknickkorg om du  
besöker de andra öarna. 

Den första ön som båtarna angör är 
Långören, ”Lotsarnas ö”. Båten fortsätter 
därefter ut i skärgården förbi små kobbar 
och nästa stopp är Inlängan, en av de 
större öarna ute i skärgården. När båten 
angör Stenshamn är du längst ute i östra 
skärgården. Från Stenshamn går sedan 
en bro till Utlängan. I Stenshamns hamn 
kan du hyra cykel. Utlängan är ”böndernas 
ö”. Strax efter bron går det en strövstig 
till den norra delen av ön. Gå gärna upp 
i fågeltornet och njut av en vidunderlig 

utsikt. Fortsätt stigen och du kommer 
fram till ett unikt och gammalt ekbestånd 
där man tror att ursprungsroten kan vara 
från 1600-talet.

Från Stenshamn går båten vidare till
Ungskär - ön som flyter på vattnet! I och
med att ön är låg och gräsbevuxen kan
man på avstånd uppleva att stugorna
flyter på vattnet. Den yttre skärgården
fick fast befolkning först på 1600-talet.
Ungskär är jämsides med Stenshamn det
bäst bevarade fiskeläget från den tiden.

Ytterön och Östra Hästholmen är två
sammanväxta öar och tillsammans
bildar de ett av Blekinges största natur-
reservat. Du når öarna enklast med bil 
eller cykel via linfärjan i Yttre Park. Njut av 
en underbar natur- och kulturmiljö, härliga 
badvikar och en avkopplande atmosfär.
Ett tips är att ta sig runt på cykel med 
egen fikakorg. Flera spännande militära 
lämningar, såsom bunkrar och torn, finns 
på ön och påminner om militärens
närvaro ute i skärgården.
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Fortsätter du kustvägen söderut kommer
du så småningom till Sandhamn, ett fiske- 
samhälle som vittnar om ett yrkesfiske 
från 60-talet och framåt. Än idag är det 
hemmahamn för ett antal yrkesfiskare, 
men man har numera också fått sällskap 
av en modern marina och restaurang.

Ett par kilometer från Sandhamn ligger
Torhamn, ett samhälle med vackra  
trädgårdar och en pittoresk fiskehamn.  
Slå dig ner på någon av bänkarna i 
hamnen och blicka ut över den vackra 
Torhamnsfjärden. Även i Torhamn finns 
restaurang och caféer. Kör ut till landets 
sydostligaste punkt ute på Torhamns 
udde, ett av områdets flera naturreservat 
och landets tredje största fågellokal efter 
Ottenby och Falsterbo. Ta en härlig pro-
menad och känn lugnet. Stanna en stund 
i fågeltornet och njut av en vidunderlig 
utsikt över den östra skärgården och det 
rika fågellivet. 

Torhamn och dess skärgård bjuder på
många möjligheter till ett aktivt besök.
Fantastiska cykelvägar, vandringsstigar,
vindsurfing och paddla kajak är bara
några exempel vad besökaren bjuds på.
Vill du stanna kvar några dagar och  
utforska omgivningarna finns olika   

TORHAMN OCH SKÄRGÅRDEN

Foto: Stina Felter



SANDHAMNS HAMN25
GÄSTHAMN
Sandhamns hamn är en femstjärnig gäst-
hamn med gott om plats för gästande 
båtar. Här finns också en omtyckt ställ-
plats för husbilar och mysiga stugor vid 
bryggan för uthyrning. Våra gäster har 
tillgång till fria lånecyklar och fritt trådlöst 
Internet. På vår hamnkrog, Sail Inn, äter 
och dricker man gott och njuter av  
utsikten över hamnen. 

MARINA
Här finns också vår marina, med försälj-
ning av båtar, motorer och tillbehör samt 
en välutrustad verkstad med rutinerade 

och kompetenta mekaniker som servar de 
flesta motorer. Vi har även en sportfiske-
butik med rätt utrustning för våra vatten 
och vårt fiske.

UPPLEV SKÄRGÅRDEN
Vi kör fiskecharter, sälsafari och guidade 
turer i Torhamnsskärgården. Hos oss kan 
du kan också hyra båt och uppleva  
skärgården på egen hand.

SAIL INN CAFÉ & RESTAURANG
I Sandhamns hamn ligger en fisk- och 
skaldjurspärla där östkust möter västkust. 
Här kan ni njuta av en gofika med bakverk, 

glass och smörrebröd eller goda kalla och 
varma rätter för att stilla hungern. Hos oss 
hittar ni alltid vår prisbelönta fish & chips 
som lockar långväga besökare från Malmö 
i söder till Haparanda i norr. Oavsett om 
ni kommer för en fördrink eller en helkväll 
så måste ni testa våra goda drinkar som 
komponerats av vår barmästare med 
internationella titlar i bland annat tiki- 
drinkar. Vi ligger precis vid strand- 
kanten och välkomnar stora som små  
och fyrbenta.

Varmt välkomna!

Sandhamn Marine
Sandhamn 
373 71 Torhamn

sandhamnmarine.se

0455-514 00

info@sandhamnmarine.se

ÖPPETTIDER

Varierar efter säsong.  
Se vår hemsida för  
mer information

Sail Inn 
Sandhamn 
373 71 Torhamn

sailinn.se

0455-511 11

info@sailinn.se

ÖPPETTIDER

Varierar efter säsong.  
Se vår hemsida för  
mer information.
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CILLAS TRÄDGÅRD 28
Välkomna till Cillas trädgård i Torhamn.  
Vi säljer rosor och det viktigaste för oss 
är att rosorna är av god kvalitet och håller 
god standard. Därför har vi valt att sälja 
rosor från Kordes, en modern kvalitetsros 
från Tyskland (Kordes 1887). Vi säljer även 
rosor från Erik Nielsens Planteskola utan-
för Guldborg i södra Danmark. Här har vi 
valt att ta hem gammeldags rosor. 

Rosorna, både från Tyskland och Danmark 
har fantastiskt goda egenskaper, håller 
hög kvalitet och har bra resistens mot 
sjukdomar. 

De har också ett friskt och robust växtsätt 
och ljuvliga dofter. Nytt för i år är pioner 
från Danmark och klematis från Högaböke 
Plantskola i Blekinge. Båda är vackra  
växter att komplettera rosorna med.  

Varmt välkomna att besöka oss! 
Cilla och Calle

cillas trädgård i torhamn
Skräddarevägen 3  
37371 Torhamn

cillastradgarditorhamn.se

0733-28 27 00, 0733-34 34 34

cillastradgard@gmail.com

ÖPPETTIDER

Måndag-Tisdag Stängt 
Onsdag-Fredag 12-18 
Lördag-Söndag 10-14

BOSSES MAGASIN26
Bosse med personal hälsar dig  
välkommen till Magasinet i Sandhamn.  
Här erbjuder vi mat lagad från grunden 
med lokala råvaror i mysig miljö. 

Restaurangen har utsikt över havet och 
ligger i ett magasin som förr användes för 
lagring av spannmål. 

Välkomna!

Bosses Magasin
Sandhamn 22
373 71 Torhamn

magasinetsandhamn@gmail.com

ÖPPETTIDER 
Se Facebook och Instagram:  
bossesmagasin
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GALLERI ALTANEN
Siegfried-Martins Schaals galleri med 
utställning av fotografier.  

Temat för 2022 är KLANG och RYTM.  
 
Besök också gärna konserten med  
Kammarkören CANTUS i Torhamns  
Kyrka 9 Juni klockan 19.00.

27

Galleri Altanen
Sandhamnsvägen 36
370 42 Torhamn

0762-81 11 49

ÖPPETTIDER 
4/5-5/6, 18-19/6: Lör-Sön 10-16.  
Ring för övrig tid. 

FACEBOOK

cillastradgard



TORHAMNS KYRKA 29
Välkomna till Svenska kyrkan i Torhamn. 
Redan i slutet av 1200-talet eller början av
1300-talet byggdes den första kyrkan i 
Torhamn. Den var betydligt mindre än den 
nuvarande och bestod av ett rektangulärt 
långhus med ett lägre, rakt avslutat kor.
Den 15 mars 1885 började man bygga den
nya kyrkan som var klar redan den 6 juli.
Man hade då fått en kyrka som var 150 fot
hög, ca 44,5 meter, och ett utmärkt 
sjömärke som syntes långt ut till havs. I 
kyrkan fanns sittplats för 700 personer 
och dessutom gott om plats för stående. 
Byggmästare var Carl Johnsson som

fick mycket beröm för sitt arbete. Bland 
inventarierna märks: altartavlan utförd av 
Gunnar Torhamn 1951, predikstol från 1635 
med Christian IV:s namnchiffer, kopia av 
äldre altartavla från 1769 liksom trä- 
skulpturerna Tron och Hoppet, altarskiva 
från gamla kyrkan. På vår vackra  
kyrkogård ligger bland andra Gunnar 
Torhamn begravd.

Välkommen in för egen andakt, tända ljus 
eller låna toaletten. Gudstjänst firas sönda-
gar jämna veckor genom hela sommaren. 

Torhamns Kyrka
Jämjövägen 
37042 Torhamn

jamjopastorat.se

0455-31 34 40

ÖPPETTIDER

Öppet dagligen: 8-18 
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Foto: Stina Felter



TORHALLEN30
ICA NÄRA TORHALLEN
I Torhamns centrum hittar du vår  
livsmedelsbutik med god service och  
generösa öppettider. Hos oss på ICA 
Nära i Torhamn har vi det du behöver i 
vardagen, vare sig det är mjölk och tvätt-
medel eller färskt kött, salami och krispiga 
grönsaker. Hos oss möts du av bra service, 
rätt sortiment och goda färskvaror. Vi är 
apoteksombud, frimärksombud,  
spelombud och systembolagsombud.

Välkomna!
Önskar Stefan med personal

ICA Nära Torhallen
Sandhamnsvägen 54
373 71 Torhamn

ica.se/nara/torhallen

0455-510 02

stefan.krondahl@nara.ica.se

TÄRNAN
VANDRARHEM
Minivandrarhemmet TÄRNAN hittar du i 
Torhamns hamn med utsikt över skär- 
gården. Här finns fyra rum varav två kan 
fås med extrabädd. De hyrs med eller utan 
linne. Gemensamt kök, dusch, toalett och 
utemöbler. Avstånd: Bad i Petersvik 50 m. 
Hamncafé 20 m. Skärgårdstrafik 20 m.  
ICA 800 m. TÄRNAN drivs ideellt av 
Torhamns Samhällsförening. For more 
information in english or in german please 
visit our webpage.

Varmt välkomna!

Tärnan 
Torhamns Hamn
Öppet året runt

torhamn.com

0766-35 57 60

Bokning sker via telefon

31
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TORHAMNS PIZZERIA30
RESTAURANG, PUB & PIZZERIA
Varje ort med högaktning bör ha sin egen 
pizzeria. Torhamns pizzeria hittar du i  
ortens centrum, granne med livsmedels- 
butiken. Här serveras goda pizzor. Du 
väljer från vår omfattande meny men kan 
också beställa din egen pizza med de  
ingredienser du själv väljer. Vi har också  
á la carte och alkoholrättigheter. På  
sommarens soliga dagar sitter man gärna 
på vår uteservering. Vi strävar efter att du 
ska gå mätt och belåten från vår pizzeria 
och vill du ta med dig maten hem så  
ordnar vi naturligtvis det.

Each Swedish locality with esteem should
have its own pizzeria. Torhamns pizzeria is
located in the center of city, next to the 
grocery store. Here you are served good 
pizzas, you choose from our extensive 
menu, but you can also order your own 
pizza with the ingredients you choose. We 
also have a la carte and alcohol rights. In 
the summertime sunny days you are  
welcome at our outdoor seating. We aim 
that you get satisfied from our pizzeria 
and if you wish we can offer takeaway. 

Välkommen önskar Naja Mazloum

Torhamns Pizzeria 
Sandhamnsvägen 54
373 71 Torhamn

0455-515 01

0790-46 70 96

ÖPPETTIDER

1 juni-20 september: 
Alla dagar 11-21

Övriga året: 
Måndag Stängt 
Tisdag-söndag 11.30-20
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KAFÉ MÅSEN32
Fantastik havsutsikt tillsammans med en 
bit mat och god dryck? Njut av en glass i 
solen? Eller fikasugen? Kom förbi oss på 
bästa läget i Torhamns hamn! 
 
På vår meny hittar du bland annat  
traditionella kroppkakor, bakad potatis 
med olika fyllning, räksmörgås och annat 
gott. I vår glassbar får du olika glass- 
kombinationer med både kulglass och  
mjukglass. Dryck finns i olika halter.  
 
Vi har många närproducerade varor, samt 
lokala samarbeten.  
 

Från Kafé Måsens terrass kan du njuta av 
en idyllisk småbåtshamn  som vetter både 
mot öppet hav och den vackra  
skärgården. 
 
Torhamns hamn är en naturlig mötesplats 
för lokalbefolkningen. Här angör skärgårs- 
trafiken flera gånger per dag, cyklister 
och bilister stannar till och sommartid 
fylls gästhamnen med både nationella och 
internationella besökare. Du kan ta ett 
uppfriskande dopp efter en kort  
promenad på Kärleksstigen till Petersvik 
med sitt fina badvatten. 

Vi har sittplatser både inne och ute, vår 
terrass är inglasad och vår sjöbod super-
mysig. Hundar är välkomna på hela vår 
uteservering. Under högsäsongen har vi 
livemusik varje helg och musikquiz varje 
torsdag!  
 
Jag, Philippa Rosensköld, är en stolt 
Måsenägare sen 2021 och är glad att jag 
kan vara med att visa upp en fantastisk 
del av Torhamn.  

Hjärtligt välkomna till oss!  
Philippa & Crew Måsen 
 

 

Kafé Måsen
Torhamns hamn 
373 71 Torhamn

kafemasen.com

0732-00 03 53

MER INFORMATION

Följ oss på Instagram eller 
Facebook för uppdateringar 
och sommarens spelschema. 
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FACEBOOK

Kafe Måsen

INSTAGRAM

kafemasen

ÖPPETTIDER

6 maj-18 september:  
Mån-tors Stängt 
Fredag 16-23 
Lördag-Söndag 11-18 

25 juni-21 augusti: 
Alla dagar 11-23

Öppettider kan eventuellt påverkas  
av restriktioner, evenemang och väder!



ANNA-KARINS SKAFFERI33
MATHANTVERK
Anna-Karins skafferi I Torhamn är
ett mathantverksföretag som tillverkar
sylt, marmelad, chutney och gelé. Allt 
tillverkas på hantverksmässigt sätt i små 
satser. Produkterna innehåller endast  
naturliga råvaror utan E-tillsatser, aromer.

UTMÄRKELSER
Flera av mina produkter har fått utmärkel-
ser och medaljer i SM i Svenskt Mathant-
verk. En årlig tävling som anordnas av  
Eldrimner. Det har blivit tre guld! 2018 för 
min egen komponerade jordärtskock-
chutney och 2019 för min äppelchutney.       

Jag har flera olika marmelader, sylter och 
gelé. En god och smakrik marmelad, som 
heter PÄP, fick SM Guld 2020. 
 
Mina produkter säljs av flera butiker längs 
Kustvägen. Jag samverkar också med 
Lenas Café på Uddavägen 38 Torhamn, 
på väg ut mot Torhamns Udde. Hos Lena 
kan du koppla av och fika gott på hennes 
goda rågskorpor med ost och Söder- 
marmelad, samt även köpa mina  
produkter direkt från hyllan i en genuin 
bondgårdsmiljö.

Välkomna!

ÖPPETTIDER

Säljs via återförsäljare

Lenas Café 

0709-65 13 1050

Anna-Karins Skafferi
Sankt Måns väg 5 
373 71 Torhamn

anna-karinsskafferi.se

0705-66 10 24

ankapet@hotmail.com

PELLES SJÖBOD 34
Pelles sjöbod är belägen i en av sjö- 
bodarna i Stenshamns unika hamnmiljö. 
Här kan du köpa en uppfriskande glass, en 
kopp nybryggt kaffe eller läsk tillsammans 
med en god kaka. Är du extra hungrig kan 
vi erbjuda lättare måltider av typen ”take 
away”. Hyr en av våra cyklar så kan du
ta med dig picknick-korgen på din upp-
täcktsfärd på Stenshamn och grannön  
Utlängan. Vill du vara säker på att det 
finns cyklar lediga när du anländer ring 
Inger på tel 0709-81 66 78. Har du inte 
egen båt går det alldeles utmärkt att ta 
sig ut med skärgårdsbåtarna. 

Vi har öppet lite nu och då men under
högsäsongen har vi som regel öppet när
skärgårdstrafiken anländer eller avgår
från Stenshamn. Ring oss om du vill vara 
säker på att vi har öppet.

BOENDE PÅ STENSHAMN-UTLÄNGAN
Möjligheter till övernattning finns – se 
Utlängan Stenshamns Intresseförenings 
hemsida: utlanganstenshamn.se

TURLISTA ÖSTRA SKÄRGÅRDEN
Se affarsverken.se/skargardstrafiken/ 
tidtabell

Pelles Sjöbod
Stenshamn 
373 71 Torhamn

pellessjöbod.se

0709-81 66 78

ÖPPETTIDER

Vi har öppet vår- och 
sommartid. Se vår hemsida 
för aktuell information, eller 
ring oss.
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Välkommen till Blekinges hällristnings- 
tätaste område! 

Bronsåldern (1700–500 f. Kr) är den  
period från förhistorisk tid som efter-
lämnat flest signaler om kult och religon 
i form av gravar, offer och inknackade 
bilder på berghällar. Och den sistnämnda 
- hällristningen - är nog den mest fantasi- 
eggande lämningen från vår förhistoria!  

På Torhamnshalvön finns inte mindre än 
åtta av Blekinges totalt 15 kända figur-
ristningshällar, med sammanlagt många 
hundra figurer! På Hästhallen, länets  
största figurristningslokal, finns 240 
figurer!  
 
Den vanligaste figurristningen är skeppet, 
men det går också att hitta människor, 
hästar, hjortar och räv. Liksom avbilder av 
fotsulor, solhjul och abstrakta figurer.  
Om skeppet är den vanligaste figur- 
ristningen så är skålgropen den vanligaste 
hällristningen. Det är en liten oansenlig 
rund skålformad ristning som finns i  
hundratal på Torhamnshalvön. De går att 
hitta både på figurristningshällar och som 
egen ristning på lösa stenblock och hällar 
ute i landskapet.
  

I över hundra år har arkeologerna försökt 
att lösa hällristningarnas betydelse och 
innehåll, teorierna har varit många men 
fortfarande vet man inte med säkerhet 
vad de betytt eller varför de höggs in i 
berget. Men säkert är att hällristningarnas 
symboliska bilder speglar hur brons- 
åldersmänniskan såg på sin omvärld. 

Vill du veta mer om Kustvägen Sydosts 
äldsta kulturlämningar? Från sommaren 
2022 kommer det i Sandhamns hamn att

finnas ett litet ”minimuseum” över halvöns
förhistoriska perioder, med tyngdpunkt på 
bronsåldern och hällristningarna! 

För mer information håll utkik på vår  
hemsida kustvagensydost.se.

HÄLLRISTNINGAR
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Det finns flera platser utmed kustvägen 
där du kan skåda vårt rika fågelliv. Den 
mest kända är kanske fågelstationen på 
Torhamns udde, men det finns andra bra 
platser för fågelskådning.

TORHAMNS UDDE
Du når Torhamns fågelstationen lättast 
genom att köra förbi Torhamns kyrka mot 
hamnen och ta vänster mot Torhamns 
udde (gul skylt). Udden är Sveriges  
sydostligaste punkt och den yttersta  
spetsen på Torhamnshalvön. Kor och får 
ser till att hålla det gamla kulturlandskapet 
öppet genom att beta uddens strand- 
ängar. Innanför tar ljunghedar med en- 
buskar vid och på den östra sidan, där 
fågelstationen ligger, finns en lövdunge 
med övervägande björk. I vikarna rastar 
en mängd änder och på västsidan, där det 
finns en sandrevel, rastar vadare.

FÅGLAR PÅ TORHAMNS UDDE
Torhamns udde är en klassisk fågellokal, 
som med sina 316 påträffade arter (år 
2014) är en av de platser i Blekinge där 
det setts flest arter. Utlängan ligger före 
på 326 arter. Här häckar ett 40-tal arter 
och bland dessa märks strandskata, större 
strandpipare, tofsvipa, gravand och törn-
skata. Vårsträcket med ejder i mars-april, 
vitkindade gäss i april och prutgäss i halva 
maj till början av juni är mäktiga upp- 
levelser. Tyvärr passerar flockarna ofta 
långt ut på grund av de många öarna i 
östra skärgården som leder sträcken en 
bra bit söder om Torhamns udde. 

UTKLIPPAN
Utklippan eller Utklipporna består av två 
större öar, Södraskär och Norraskär, samt 
några mindre skär av vilka Mellanskär och 
Degerhuvudet är de största. Utklippan  

FÅGELSKÅDNING LÄNGS KUSTVÄGEN

ligger 16 km sydväst om Torhamns udde 
och hit går idag inga reguljära båt- 
turer. Utklippan består av klipphällar med 
mycket sparsam vegetation. I den gamla 
fyrträdgården växer dock knäckepilar och 
det förekommer också några smärre  
buskage av hagtorn, slån och nypon- 
buskar. 

Alla träd och buskar är hårt tuktade av 
vinden. I strandfloran ingår de i Östersjön 
sällsynta havsstrandväxterna strandkål 
och vejde. Trift och styvmorsviol är de 
vanligaste förekommande örterna. På 
norra delen av Södraskär finns en serie 
med jättegrytor, som svarvats i berget av 
vågorna. I Utklippornas hällkar finns den 
grönfläckiga paddan som numera bara 
finns här och på några få platser i Skåne. 
Även den sällsynta stinkpaddan åter-
finns härute. På Utklippan har 298 arter         

påträffats, vilket är en mycket hög summa 
med tanke på att ett flertal vanliga fast-
landsarter aldrig når Utklippan. Havsmiljön 
kring öarna är av stort marinbiologiskt 
värde och här finns en mycket stor  
sälkoloni på drygt 800 djur. På Norraskär 
är en gästhamn belägen. 

UTLÄNGAN
Utlängan ligger längst ut i Blekinges östra 
skärgård. Ön nås bara genom båt och det 
går reguljära turer dagligen till Stens-
hamn. Via en vägbank når du Utlängan 
som är cirka 3 km lång och 1,5 km bred. 
Det tidigare helt öppna beteslandskapet 
med enbuskar har varit igenväxt med 
extremt täta buskhav och täta talldungar. 
På nordvästra delen av ön finns infoskyltar 
och ett utsiktstorn över bland annat en 
restaurerad våtmark med ett unikt växt- 
och djurliv. Längs strövstigen finns gamla 
ekar som kan vara ättlingar till 1600-talets 
ekar. På Utlängan kan du främst skåda 
sträckfåglar, men här finns också vadare.

OLSÄNG
Olsäng är kanske mest känt för sina säl-
kolonier, men här kan du också skåda ett 
flertal fågelarter.
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FÄRSKESJÖN
I naturreservatet Färskesjön kan du som 
besökare uppleva vidsträckta mosaiker av 
hällmarker och naturskogar med ädel- 
lövträd och tall. Färskesjön har klart vatten 
och är en populär badsjö, med långrund 
sandstrand i öster och nordost. Sjön har 
en rik bottenvegetation av bland annat 
notblomster, strandpryl och styvt  
braxengräs. 

Här finns också talrika fornlämningar från 
brons- och järnåldern.  

Naturreservatet Färskesjön är ett av de 
största väglösa områdena i östra Blekinge. 
Det ingick i början av 1900-talet i ett  
vidsträckt ljunghedsområde, med små 
inslag av skog och våtmarker, som täckte 
stora delar av Torhamnslandet. I takt med 
att betesdriften avtog slöt sig skogen 
alltmer, och har i stora delar varit orörd i 
uppemot 100 år.  

Läs mer på Länsstyrelses hemsida:
lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/
naturreservat/farskesjon

STENERYDS LÖVÄNGAR
I Steneryd får du uppleva rester av ett  
äldre kulturlandskap som fortfarande 
sköts enligt gammal hävd. På så vis  
bevaras både den speciella växtligheten 
och det äldre brukningssättet. I Steneryd 
finns ett välbevarat småskaligt kultur- 
historiskt landskap bestående av lövängar,  
slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar 
och ädellövsdominerad skog. Den  
hävdgynnade floran är artrik och visar 
på långvarig hävdkontinuitet. Ekoxe och 
bokoxe har rapporterats från området. 
Markerna sköts genom slåtter, bete och 
lövtäkt. 

I området finns ruiner efter Gammel- 
gården. Större delen av området utgörs 
av lövängar med över 500 hamlade lindar, 
askar och almar, samt några enstaka  
hagmarksekar. Det finns gott om  
hasselbuketter. Det finns några mindre 
ytor med slåtterängar. Insprängt i områ-
det ligger gamla åkrar, dels sådana som 
brukas fortfarande och dels sådana som 
övergått till betesmark. De olika vångarna 
inramas av stenmurar. 

Läs mer på Länsstyrelses hemsida:  
lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/
naturreservat/steneryd

ÖVRIGA BESÖKSMÅL
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KAFFESTUGAN HALLARUM39
Med en underbar utsikt ut över Hallarums-
viken kan ni här njuta av en god kopp 
kaffe med våfflor och sylt, eller varför inte 
en nygrillad ost- och skinktoast? 

Varje tisdagskväll under sommar- 
säsongen, med början den 14:e juni  
klockan 18, bjuder vi på sång- och  
musikunderhållning. Olika gästartister 
sjunger och spelar musik tills solen går  
ner över viken. 

Hembakat kaffebröd, grillad korv, glass 
och godis, såväl som konst och hantverk 
finner du i den lilla mysiga stugan. 

Vi som jobbar i Kaffestugan är volontärer 
och sköter om både badplatsen och  
serveringen. Allt överskott från vår 
verksamhet delas ut till olika hjälpbehov, i 
första hand till barn och ungdomar inom 
Jämjö pastorat. 

Här finns också fyra ställplatser för husbil/
husvagn vid vattnet. Tillgång till  
färskvatten när stugan är öppen. Dock 
ingen el eller andra faciliteter.

Vill ni komma hit med ett större sällskap är 
vi tacksamma om ni bokar bord i förväg.

ÖPPETTIDER

12/6-9/8:

Alla dagar 11-20

Kaffestugan Hallarum
Munbåsavägen 
373 75 Jämjö

Ca 2,5 km från Jämjö Kyrka

0705-09 33 66

JÄMJÖ LANTHANDEL SMAKLÖKEN 40
Tänk dig en liten lanthandel precis som 
den var förr, fast på ett nytt sätt! Vi vill ge 
dig en genuin upplevelse när du kommer 
in till oss. Det handlar inte bara om att 
köpa mat från en hylla, du ska kunna få 
berättelsen ”från hage till mage” om du 
så önskar. Vi vill lyfta det lilla, småskaliga, 
genuina mathantverket och få in allt under 
samma tak. 

En kärna i verksamheten är att erbjuda 
hemgjorda charkuterier med mera helt 
utan onödiga tillsatser med råvaror främst 
från egen gård.  

Hos oss hittar du bland annat:

- Manuell chark- och ostdisk 
- Kött 
- Beställning chark/ostbricka,  
picknickpåse och matkasse  
- Goda presenter!  

Varmt välkommen! 

Jämjö Lanthandel Smaklöken
Västra Riksvägen 6 
373 72 Jämjö

jamjolanthandel.se

0455-240 08

info@jamjolanthandel.se

ÖPPETTIDER

Se vår hemsida
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OM OSS
Kustvägen Sydost har i många år varit en 
frivillig sammanslutning av företag inom 
besöksnäringen. Vi samarbetar främst 
genom gemensamma aktiviteter och 
marknadsföring. 

FÖRENINGARNA
Företagarföreningen Kustvägen Sydost 
bildades 2014 och är en intresse- 
förening för företagare från Bröms i norr 
till Torhamn och Östra Skärgården i söder. 
Föreningens ändamål är att i samarbete 
verka för en positiv utveckling som  
främjar näringslivet och bygden.
 

Kristianopels företagsnätverk är en ideell 
förening vars mål är att marknadsföra 
Kristianopel och dess närområde samt att 
i samarbete med övriga kringliggande  
orter genomföra och delta i aktiviteter 
som gynnar nätverkets medlemmar.

Kustvägen Sydost Besöksguide utges av 
Företagarföreningen Kustvägen Sydost.
Text och bilder på företagssidorna  
ansvarar respektive företag för. Produktion 
och utgivning görs med stöd av Visit  
Karlskrona.

Välkommen till Kustvägen i sommar! 

KUSTVÄGEN SYDOST - ETT NÄTVERK
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