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Följ oss i sociala medier

SÖDRA ÖLANDS
ODLINGSLANDSKAP
Södra Öland är med på Unescos
lista över världsarv. Landskapet
här är unikt och värdefullt.
I världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap ingår byarna,
åkrarna, Stora alvaret och
sjömarkerna.

Företagare, föreningar och
andra aktörer som på ett eller
annat sätt lyfter Södra Ölands
odlingslandskap har haft möjlighet
att skicka in texter till den
här broschyren och på så sätt
presentera sina verksamheter.

I dag fortsätter lantbrukarna att
odla jorden och låta sina djur
beta. Tack vare lantbrukarna kan
odlingslandskapet upplevas av nya
generationer.

Mer information om världsarvet
finns på sodraoland.com.
Följ @varldsarvetsodraoland
på Instagram. Tagga dina bästa
bilder från världsarvet med
#världsarvetsödraöland

Ett världsarv är en unik kultureller naturhistorisk miljö som
vittnar om människans eller
jordens historia. Det finns i
dag drygt 1100 världsarv på
FN-organisationen Unescos
världsarvslista varav 15 finns i
Sverige.

Utställning: Naturpunkten,
Länsstyrelsen i Kalmar län
Vid turistbyrån i Färjestaden ligger
länsstyrelsens utställning, Naturpunkten,
som handlar om Ölands natur. Här
berättas om stranden, sjömarken,
alvaret, lövskogen, våtmarken och
lövängen som är det unika öländska
landskapet tillsammans med den
odlade marken. Vid världsarvsmontern
finns också möjlighet att lära sig lite
mer om hur bondens år ser ut och
här kan besökarna passa på att spela
memory med bilder från världsarvet.
Utställningen har öppet när turistbyrån i
Färjestaden är öppen.
Adress: Träffpunkt Öland 102, 386 33
Färjestaden
Webbplats: oland.se

Utställning: Eketorps borg
I anslutning till entrébyggnaden
vid Eketorps borg öppnar en
världsarvsutställning under 2021.
Adress: Eketorps fornborg,
386 64 Degerhamn
Webbplats: eketorpsborg.se

Utställning: Hägna ut – Hägna in
Världsarvsutställningen ”Hägna ut – Hägna
in” ger en inblick i världsarvet Södra
Ölands odlingslandskap. Utställningen
visas i Norrgården på Ölands Museum
Himmelsberga.
Adress: Himmelsberga Bygata 1,
387 93 Borgholm
Webbplats: olandsmuseum.com

Fyra informationsplatser på södra Öland
På följande platser finns informationstavlor för dig som vill veta mer om Södra Ölands
odlingslandskap;
Norrgården i Ventlinge, tema lantbruk i världsarvet då och nu.
Parkeringen vid Naturbokhandeln i Stenåsa, tema sjömarker och fågelliv.
Station Linné, tema insekter och alvarmarker.
Parkeringen vid Eketorps borg, tema södra Ölands förhistoria.
Kalmar läns museum har stått för textbearbetning och layout av skyltarna på uppdrag
av Mörbylånga kommun. Texterna kombineras med ett rikt bildmaterial.

UPPTÄCK

Lär dig mer om världsarvet infopunkter och utställningar

UPPTÄCK

Upptäck världsarvet – vandra, cykla och
rid genom odlingslandskapet!
Anna Rydstedt-stigen
Anna Rydstedt-sällskapet har skapat en litterär stig, som utgår från Ventlinge
kyrka. Den går förbi Anna Rydstedts grav, passerar hennes gård och skrivarstuga
och fortsätter ner mot Kalmarsund. Längs stigen finns dikter och konstverk. Stigen
avslutas nere vid Kalmarsund där det finns en litterär rastplats – ett bord med
flera korta dikter. Det är en vacker och lätt promenad på 2,5 km tur och retur. Vid
startplatsen vid Anna Rydstedt-sällskapets anslagstavla finns foldrar med karta och
information på svenska, engelska och tyska. Anna Rydstedt 1928–1994 var en känd
svensk poet med stark anknytning till Öland och Ventlinge.
Webbplats: www.annarydstedt.se, www.annarydstedt.se/stigen

Anni Christina Equestrian
Ridning, undervisning och inackordering året runt. Vi erbjuder: turridning på alvaret,
sjöängarna och i odlingslandskapet, privatlektioner och ridskola på nybyggd ridbana,
ridlekis för de allra minsta ryttarna, inackordering i nyrenoverat stall och bete för
unghästar och hingstar året runt. Alla aktiviteter ska förbokas.
Adress: Norra Kvinneby 218, 386 62 Mörbylånga
Webbplats: www.annichristinaequestrian.se
E-post: info@annichristinaequestrian.se
Telefon: 070- 923 64 41
Instagram: @annichristinaequestrian
Facebook: Anni Christina Equestrian

Hälsogårdens Ridcenter
Ridskolan för barn från 2 år till vuxna oavsett nivå, på trygga välutbildade ponnyer och
hästar. Hos oss kan du rida på ridskoletermin, 5 veckors ridlekis, privatlektioner eller
turridning i vårt vackra landskap längs vattnet och bada med hästarna. Sommartid har
vi även drop in ridning varje tisdag och torsdag mellan klockan 17-19 för alla åldrar.
Adress: Risinge 402, 386 61 Mörbylånga
Telefon: 070-267 85 41
E-post: halsogardensridcenter@gmail.com
Webbplats: www.halsogardenoland.se
Facebook: Hälsogårdens Ridcenter

På cykel genom öländska byar. Storytelling, öländsk folktro. Häxvandring på Gråborg.
För program se Facebooksidan.
Telefon: Mia Johansson, 076-826 91 62
Facebook: @olandochsmaland

Matvandringar i världsarvet
Följ med på en guidad matvandring på Alvaret – Sveriges eget Provence eller till
Ottenby – södra Ölands udde. Du vandrar tillsammans med en kunnig och engagerad
guide mellan olika vackra platser. Längs vägen avnjuts öländska läckerheter som vi
dukar upp i naturen. Nästan allting som står på menyn hittar du bara här på Öland,
sällan i vanliga matbutiker. Under vandringen berättar guiden om traktens mat- och
kulturhistoria och bjuder på en och annan skröna.
Telefon: 0763-22 84 88
E-post: info@visitkalmaroland.com
Webbplats: www.visitkalmaroland.com
Facebook och instagram: @visitkalmaroland

Margit Friberg-stigen
Margit Fribergs litterära stig börjar vid Smedby sockenstuga (mitt emot Smedby
kyrka) och slutar i Gåsesten hamn. Ta foldern ”Vandra med Margit Friberg som guide”
i brevlådan utanför sockenstugan. I den finns en karta över leden samt texter av
Margit Friberg som kan läsas vid sex platser som är markerade på kartan. Följ vägen
från sockenstugan västerut, korsa den södergående vägen och fortsätt på grusvägen
på andra sidan. Den fortsätter västerut en bit och viker sedan av söderut och följer
vattnet till Gåsesten. Den 2,5 km långa leden sköts av Margit Fribergsällskapet.
Webbplats: www.margitfribergsallskapet.se

UPPTÄCK

Häxan

UPPTÄCK

Mittlandsgården - småskaligt - variationsrikt - mångfald
Gårdsbutik med lammskinn, ullgarn, hantverk, fårkorv och honung vid Algutsrum.
Fårsafari, skogsbad, bigårdsvandring och naturvandring i Mittlandsskogen.
Försöksodling, gruppguidningar, företagsevent och hantverkskurser. Ölandsguidning
på valfri plats i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap med Ölandsguide och cert
naturguide Caroline Kindblom Landtmanson.
Adress: Törnbottenvägen 68, Algutsrum/Törnbotten
Telefon: 073-708 86 32
E-post: caroline@mittlandsgarden.se
Webbplats: www.mittlandsgarden.se

Segerstads fyr
Christian Cederroth, Ölandsguide med bland annat fågel-, natur- och fyrguidningar
på programmet sedan 1994. Boende i fyrmästarbostaden, vid Östersjöns strand.
Försäljning och service av Robomow robotgräsklippare sedan 2007.
Adress: Segerstads fyrplats 502, 386 64 Degerhamn
Telefon: 0709-666 450
Webbplats: segerstadsfyr.se
Facebook: Segerstads fyr

Station Linné i Skogsby
Vi är en internationellt arbetande forskningsstation som producerar vetenskapliga
resultat i världsklass. Vi bedriver egen forsknings- och utbildningsverksamhet året
runt, men stationen är också värd för många svenska och utländska forskare, vilka
bedriver sina fältstudier här. Samtidigt som forskningsstationen är en port till sydöstra
Sveriges natur och södra Ölands världsarv så erbjuder vi kurser, naturguidningar,
naturskola för barn, boende, butik och café.
Adress: Ölands Skogsby 161, 386 93 Färjestaden
Telefon: 0485-385 84
E-post: info@stationlinne.se
Webbplats: www.stationlinne.se samt gällande boende:
www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-station-linne/
Facebook: Station Linne

Hos oss finns det mycket att se och uppleva; Bergstigen, en naturstig med
industriminnen från 1700- och 1800-talet. Bergstigen går mellan Strömmelns väg i
Degerhamn ner till Albrunna där den ansluter till stig ut på alvaret bort till Cementas
nedlagda stenbrott. Området ger möjligheter till rika naturupplevelser samt alvarets
växtlighet och fågelliv. Navet vid Södra Bruket, informationscenter om kalksten och
cementtillverkning m.m. Några hundra meter söderut från Navet finns Geologiska
trädgården med stenskulpturer i olika material. Unik miljö. Degerhamns Industri-,
handel- och sjöfartsmuseum, öppet vissa dagar sommartid. Vill man bada finns en
utmärkt badstrand just söder om Södra Bruket. Cykelvägen fyr till fyr passerar alldeles
intill.
Webbplats: www.hembygd.se/sodra-mockleby

Vandra i världsarvet, Mörbylånga kommun
Visste du att H.K.H Kronprinsessan Victoria vandrade genom världsarvet under en
landskapsvandring den 9 maj 2018? Sällskapet vandrade 14 km av Mörbylångaleden
från Seby läge till Ås kyrka. År 2019 utsågs Mörbylångaleden till en av Sveriges
signaturleder av Svenska turistföreningen. Ett av de bästa sätten att uppleva
världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är att vandra eller cykla i det. Totalt
finns det över 140 km vandringsleder som hjälper dig att hitta till och uppleva de
unika miljöer som ligger till grund för områdets utnämning till världsarv. Lederna
är tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året! Välkommen att upptäcka dem, i sin
helhet eller i en liten portion i taget. Mer information om vandringslederna finns i
appen Naturkartan eller via webben: naturkartan.se/sv/morbylanga

Ölands Cykeluthyrning
Ölands cykeluthyrning hyr ut alla typer av cyklar vid busstationen i Mörbylånga.
Här finns el-, tandem-, racer-, terräng-, touring-, barn- och vanliga 3-växlade
standardcyklar. Även cykelkärror och en specialdesignad skådarvagn för
fågelintressereade.
Adress: Järnvägsgatan 3, 386 50 Mörbylånga
Telefon: 070-667 62 80
E-post: info@olandscykeluthyrning.se
Webbplats: www.olandscykeluthyrning.se

UPPTÄCK

Södra Möckleby hembygdsförening

UPPTÄCK

Ölandsguiderna
Ölandsguiderna är en förening för fristående natur- och kulturguider med olika
specialkunskaper om Öland. Vi visar och berättar om Ölands speciella natur, kultur,
skrönor och folkminnen, fåglar och sällsynta växter från den senaste istiden till idag.
Vi välkomnar besökare från när och fjärran i buss, med bil, på cykel, till häst eller till
fots. Kontakta oss för en Ölandsupplevelse utöver det vanliga!
E-post: olandsguider@gmail.com
Webbplats: www.olandsguiderna.se
Instagram: @olandsguiderna
Facebook: Ölandsguiderna

Ölandsguide Ann-Charlotte Garhammar
Geologi är grunden i landskapet. Lär dig mer om den öländska kalkstenen och om
stenarna du hittar på stranden. Fossil leder oss tillbaka till svunnen tid och färger,
prickar och ränder i stenen berättar om jordens spännande utveckling.
Telefon: 070-753 78 90
E-post: garhammar@gmail.com
Webbplats: www.myaoland.se

Ölandsguide Lars Alvarmo
Världsarvsvandringar, oftast med Sandby borg som mål.
Världsarvet - varför? Historia, naturen och dess skiftningar.
Sandby borg - vad vet vi, vad tror vi och vad har vi fått veta de senaste 10 åren? Boka
gärna en guidning!
Telefon: 076-844 90 01
Webbplats: www.olandsguiderna.se
Facebook: Ölandsguide Lars Alvarmo

Jag är en naturguide som guidar bland blommor och stenar på alvar och i sjömarker.
Mitt huvudintresse är hur den karga och av människan brukade miljön i världsarvet
påverkar de växter som lever där. Biologi, geologi och historia varvas. Jag gör också
bussguidningar och cykelguidningar efter önskemål.
E-post: akerstedt.eva@gmail.com
Telefon: 070-356 56 17
Webbplats: www.olandsnatur.com
Instagram: @olandsnatur
Facebook: ÖlandsNatur

Ölands testfält
Du som besöker alvaret kan själv ge dig ut på upptäcktsfärd på alvaret och leta efter
betonglock som är en del av Ölands testfält. Locken fungerade som punkter i en
världsunik anläggning för kontroll av flygkameror. Det finns en karta på Google Maps,
som du kan öppna med din mobiltelefon. Där är alla lock utsatta, plus att du ser var
du själv befinner dig. Planera en egen runda och besök fem till tio lock. Det ger en bra
bild av hur skiftande alvaret egentligen är. Kartan hittar du under ”Ölands testfält”
på antingen alltpaoland.se eller storaalvaret.se. På dessa webbsidor finns också
grundläggande info om testfältet. För dig som vill veta mer finns boken Ölands testfält
- Stora alvaret bäst bevarade hemlighet av Oddbjörn Andersson.

Foto: Johan Nordström

Webbplats: www.storaalvaret.se

UPPTÄCK

ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt

UPPTÄCK

Smaka på världsarvet

SMAKA

Bolanders lilla kök
Bolanders lilla kök finns i Resmo. Mellan Öland spirar och Skördefesten är Holken
öppen. I Holken hittar man hemlagad chutney, sylt, marmelad, gelé mm. Vi deltar på
Kastlösas och Himmelsbergas julmarknader med hemlagad ostkaka. Det går bra att
beställa ostkaka övrig tid på året.
Adress: Arvids Gränd 8, Resmo
Telefon: 070-68 97 972
Facebook: Bolanders lilla Kök

Carlas Café
I en gammal lada nere på sydöstra Öland ligger Carlas Café. Här kan du avnjuta en
god måltid eller en kaffe med hembakade kakor samtidigt som du ser ut över Södra
Ölands odlingslanskap. Våra öppettider varierar under april-september, på vår
hemsida hittar du mer info om dem och även om våra evenemang. Kom förbi och säg
hej!
Adress: Näsby 123, 380 64 Degerhamn
Telefon: 070-915 08 67
Webbplats: www.carlascafe.se

Drottning Ödas Restaurang & Café
Vi serverar frukost, lunch och Ala Carte. Vår restaurang är nybyggd, och finns i en
stenlada i byn Össby. Vi serverar mat som är lagad från grunden, och vi följer årstiden
och våra traditioner.
Adress: Össby 208, 386 64 Degerhamn
Telefon: 073-064 40 16
E-post: hakan.droda@gmail.com
Webbplats: www.drottningoda.com

Foto: Annika Gustavsson

Webbplats: http://www.lrf.se/sydost

Magasin 1, hotell och restaurang
Våra tankar runt mat både till frukost och i restaurangen är att fokusera på lokala
och svenska råvaror. Öländska, småländska och svenska lantbrukare producerar
fantastiska råvaror som vi har nöjet att förädla i köket. Vi vill visa och erbjuda det
goda, nyttiga och ”miljösmarta” som produceras här i närområdet. Vi samarbetar
bland annat med Mysinge kött, Ölands köksmejerier, Håks vingård, Runstens
gård, Rugstorps lantgård, Solmarka gård, Ölands rapsolja, Bäckebo champinjoner,
Ölandschoklad - och de fyra bryggerierna på Öland; Källa, Skedemosse, Kackelstugan
och Fireside.
Hotellet är en pärla som ligger i Mörbylånga hamn. Hotellet har 9 rum ( snart 15,
vi bygger ut), en lounge med familjär atmosfär och vår trevliga restaurang. Bor du
hos oss och om du vill kan du börja dagen med ett morgondopp på någon av de
tre badplatserna som finns i Mörbylånga. På kvällen kan du njuta av den vackra
solnedgången, samtidigt som du tar en promenad, äter middag eller bara kopplar av i
en vilsam fåtölj.
Magasin 1 är din lugna utgångspunkt för att uppleva och utforska världsarvet Södra
Ölands odlingslandskap.
Adress: Järnvägsgatan 1, 386 50 Mörbylånga
Telefon: 0485-408 10
E-post: hotellmagasin1@gmail.com
Webbplats: www.hotellmagasin1.se
Instagram: @hotellmagasin1
Facebook: Magasin1

SMAKA

De viktigaste faktorerna för ett rikt odlingslandskap är aktiva lantbrukare och betande
djur. I dag växer betesmarker igen och brukandet av åkrar upphör vilket minskar
småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Men här på
södra Öland har vi ett unikt samspel mellan människa och natur, som ligger till grund
för utnämningen till världsarv.
Det är lantbrukarnas arbete som har format och förändrat det öländska landskapet
under årtusenden. Ett levande och modernt lantbruk, som förvaltar och utvecklar
världsarvets värden, är en förutsättning för framtiden. Var man än är på södra Öland
ser man betande djur och aktiva gårdar. Jordbruket på Öland har i alla tider behövt
anpassa sig till öns speciella förutsättningar. I dag fortsätter lantbrukarna att odla
jorden och låta sina djur beta både Stora alvaret och sjömarkerna. Det är tack vare
lantbrukarna som detta unika arv kan lämnas vidare till kommande generationer.
Skogar och odlingsmarker som sköts av bönder är den effektivaste barnkammaren för
en mångfald av djur och växter i Sverige. Hälften av alla däggdjur, insekter, växter och
en fjärdedel av häckande fåglar är beroende av levande odlingslandskap. En betad
hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter.

UPPTÄCK

Lantbrukarnas Riksförbund Sydost

UPPTÄCK

Mysinge kött – från världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

SMAKA

Gårdsbutiker i Bårby och Färjestaden. Mysinge kött bygger på ett samarbete mellan
två gårdar. Båda gårdarna är belägna i Mörbylångadalen, mitt i världsarvet – Södra
Ölands odlingslandskap. Tanken är främst att producera ett miljöriktigt, välsmakande
och omsorgsfullt hängmörat nötkött. Besök någon av våra butiker för att ta del av
våra fina erbjudanden.
Adress: Bårby 102, 386 60 Mörbylånga och Björkvägen 1, 386 31 Färjestaden
E-post: info@olands-kvalitetsprodukter.se
Webbplats: www.olands-kvalitetsprodukter.se
Instagram: @mysingekott
Facebook: Mysinge kött

Nordqvists Nötkött
Nordqvists Nötkött är ett familjeföretag som finns i Skärlöv på sydöstra Öland. Vi
har en gårdsbutik där vi säljer vårt eget hängmörade nötkött, styckdetaljer, burgare,
nötfärs, grönpeppar-salami mm. Här kan du handla i lugn och ro och utan trängsel!
Vi hjälper gärna till med grilltips och här finns även kryddor, bbqsås, salsa, glaze,
rapsoljor, honung, äppelmust mm. Öppet varje dag 9-18. Välkommen! Anneli och Ola
Nordqvist.
Adress: Skärlöv 115, 386 62 Mörbylånga
Telefon: 0734- 27 27 28
E-post: annelie71@hotmail.com
Webbplats: www.skarlov.se
Facebook: Nordqvists Nötkött

Adress: Ventlinge 102, 386 63 Degerhamn
Telefon: 070-822 07 47
E-post: info@norrgardensgronsaker.nu
Webbplats: www.norrgardensgronsaker.nu
Facebook: Norrgårdens Grönsaker & Gårdsbutik

Restaurang Fågel Blå
Restaurang Fågel ligger på Ölands södra udde och i direkt anslutning till naturum
Ottenby, fyren Långe Jan, Ottenby Fågelstation och Naturbokhandeln Ottenby. Vi
har mat och kaffeservering. Mat och bakning lagas från grunden och på plats av
råvaror från världsarvet i så stor utsträckning det går. Vi har öppet från 31.3 till 7.11.
Välkomna att besöka oss!
Adress: Södra udden Ottenby, 380 65 Degerhamn
Telefon: 0485-66 12 01
E-post: info@restfagelbla.se
Webbplats: www.restfagelbla.se

Söderbönor café & butik i Mörbylånga
Ölands Söderbönor en mötesplats, ett café, en lunchrestaurang med
trädgårdsservering och presentbutik - allt i en och samma lokal vid torget i
Mörbylånga. Öppet 358 dagar om året. Stängt: nyårsdagen, 1 maj, midsommarafton
& -dag, julafton & -dag samt nyårsafton = 7 dagar/år.
Adress: Västerlånggatan 6, 386 50 Mörbylånga
Webbplats: www.söderbönor.se
Instagram: @olands_soderbonor
Facebook: Tittut Öland och Ölands Söderbönor

SMAKA

Vi har öppet varje dag - hela året. I gårdsbutiken finns ”allt vad gården ger och
mycket mer”, vilket betyder grönsaker, ägg, oljor, marmelader och massor med
annat. Det mesta är lokalproducerat. Röda korset kommer att ha en loppis här med
start vid midsommartid. Vecka 29 öppnar årets majslabyrint med ett nytt spännande
konsttema. Löktavlan invigs lördag 25/9.

UPPTÄCK

Norrgårdens Gårdsbutik, Ventlinge

UPPTÄCK
SMAKA

Med hjärta i världsarvet – gallerier,
föreningar, museer och mycket mer
Björn Sandström – fotograf

HJÄRTA

Fotograf med huvudsaklig inriktning Ölands natur och kulturarv. Vill genom mitt
bildskapande väcka betraktarens nyfikenhet och intresse. Att fotografera är som
poesi, men istället för papper och penna så använder jag kameran och skriver med
ljuset.
Telefon: 070 - 688 54 56
E-post: bjorn.t.sandstrom@gmail.com
Webbplats: bjornpaoland.se
Instagram: @bjornatoland

BrickbandsFabrik
På Södra Öland ligger BrickbandsFabrik - i Hammarby. Här sitter fabriksdirektör
Malene vid sin symaskin och syr brickband och andra inredningsdetaljer av återvunna
tyger. Det började med Brickband.Museum i en husvagn som 2019 landade på
Öland. Malene är nu egenföretagare med miljötänk - för Världsarvets skull. Du
kan se museiutställningen av brickband på Ölands Museum Himmelsberga där
BrickbandsFabriks produkter också är representerade.
Telefon: 072-330 04 65
E-post: fabrik@brickbandmuseum.se
Webbplats: www.Brickband.Museum, www.BrickbandsFabrik.brickbandmuseum.se
samt www.olandsmuseum.com

Capellagården, Vickleby
För mer än 60 år sedan startade möbelformgivaren Carl Malmsten den anrika
skolan i byn Vickleby. Denna ”skola för gestaltande arbete” har genom åren blivit ett
begrepp, en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige
och världen. Vid sidan av konst- och hantverksutbildningarna är Capellagården ett
uppskattat besöksmål med dess park, handelsträdgård, sommarutställning, kafé,
historiska rundvandring och hantverksbutik. Ta en promenad genom Capellagårdens
trädgård och njut av platsen, fortsätt ut på Vickleby bygata och upplev den för
världsarvet karaktäristiska radbyn omgiven av odlingslandskapet i väster och alvaret i
öster. En rofylld dag för hela familjen, varmt välkommen!
Adress: Vickleby bygata 25, 386 93 Färjestaden
Webbplats: www.capellagarden.se

Experimentellt Kulturarv
Projektet Experimentellt kulturarv / Experimental Heritage har sedan 2014 verkat i
Södra Ölands världsarv. Nu tar vi steget från projektbaserad verksamhet till bildandet
av en ideell förening. Experimentellt kulturarv utforskar kulturarvets betydelser
för oss idag. Genom samverkan mellan forskare, konstnärer, kulturarbetare och
intresserad allmänhet undersöker vi landskap, lämningar och kulturarvsberättelser
utifrån ett mångdisciplinärt experimentellt förhållningssätt. Experimentellt kulturarv
samarbetar lokalt, regionalt och internationellt.
I vår bildas föreningen Experimentellt kulturarv. Under 2021 arrangeras workshops
med både teoretiskt och praktiskt innehåll som på olika sätt berör årets tema
Modernitetens kulturarv. Vi inleder året med workshops via nätet, men så snart
pandemin tillåter, så kommer vi att återgå till fysiska träffar. Dessa träffar kommer att
hållas ungefär en gång i månaden någonstans på Öland. Målet med vårt arbete är att
det ska leda fram till en utställning på nätet och fysiskt, med möjlighet till aktiviteter
för de som besöker utställningen.
Webbplats: https://experimentelltkulturarv.se

Kan ni inte få nog av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?
Följ oss i sociala medier

HJÄRTA

Telefon: 0485-479 90
Adress: Eketorps fornborg, 386 64 Degerhamn
Webbplats: eketorpsborg.se
Facebook och instagram: @Eketorps borg

SMAKA

Är du intresserad av historia så är Eketorps borg, mitt ute på Stora alvaret, en plats att
besöka. Eketorp är en delvis återuppbyggd fornborg med anor från 300-talet. I borgen
finns återuppbyggda hus från både järnåldern och medeltiden. Glöm inte att gå upp
för de branta trapporna som leder upp på Eketorps mur och njut av utsikten över
Stora alvaret, en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

UPPTÄCK

Eketorps borg

UPPTÄCK

Fågelvägen Intresseförening

SMAKA

Intresseföreningen Fågelvägen på sydöstra Öland. Fågelvägen är en turist-vägled på
sydöstra Öland från Gårdby till Ottenby. Föreningens medlemmar samarbetar för
utveckling av besöksnäringen med bl.a. olika arrangemang och information.

HJÄRTA

E-post: villyfredriksson@gmail.com
Webbplats: www.fagelvagen.com

FöreningenSydOstEntomologerna
FöreningenSydOstEntomologerna är en regionförening till Sveriges Entomologiska
Förening med fokus på insektsfaunan på Öland, i östra Småland och Blekinge. Vi
organiserar exkursioner som annonseras via hemsida och ibland med kort varsel via
vår Facebooksida Sydostentomologernas vänner.
Facebook: Sydostentomologernas vänner

Föreningen Södra Ölands Järnväg
Vi finns på Torngårds Station där vi visar upp historien om den 50-åriga
järnvägsepoken sträckan Borgholm- Ottenby. Vi har öppet söndagar under juli månad
klockan 11-15.
Adress: Torngårds gamla station
Telefon: 073-845 91 55
Facebook: Södra Ölands Järnväg

Galleriet i Garaget
Galleriet öppnar med Öland Spirar och avslutar med Skördefesten. Eva Dillner visar
abstrakt måleri. Försäljning av konst, böcker och kort. Sydöland är naturälskarens
paradis. Att uppleva evigheten och tystnaden mitt ute på alvaret. En stilla frukost
i Ottenbylund eller Västra mark. Känna historiens vingslag vid Tingstad flisor.
Rymden, oändligheten, naturens alla skiftningar inspirerar till kreativt skapande och
återhämtning. Eva Dillners abstrakta måleri är som en resa i Kosmos och Moder
Jord. Från det lilla formatet 30×30 till det stora 130×130. Yrkesverksam konstnär
och författare som specialiserat sig på kreativa och terapeutiska processer för
inspiration och transformation. Galleriet i Garaget ligger mitt emot Medborgarhuset i
Grönhögen.
Adress: Nybovägen 15, 386 63 Degerhamn
Telefon: 0733-864 364
E-post: eva@evadillner.com
Webbplats: www.evadillner.com

Galleri Tinnert, Arontorp och Näsby
Galleri Tinnert Arontorp – öppet året runt
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad •
Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser
Öppettider:
Juni – Augusti: Tisdag – söndag 11-17
Övriga året: Tisdag – fredag 11-18, lördag 11-15
Galleri Tinnert Näsby - Sommargalleri Näsby, sydöstra Öland
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial
Öppettider:
Öppningshelg 26-27 juni 12-17
Öppet dagligen 3 juli – 8 augusti 12-17*
*Avvikelser kan förekomma och meddelas via tinnert.se
Adress: Torslunda 102, 386 96 Färjestaden och Näsby 163, 386 64 Degerhamn
Telefon: 070-669 31 11
E-post: info@tinnert.se
Webbplats: www.tinnert.se
Instagram: @galleritinnert
Facebook: Galleri Tinnert

HJÄRTA

Adress: Gästgivaregården Triberga 142, 386 62 Mörbylånga
E-post: rita@galleristudior.com
Webbplats: galleristudior.com
Instagram: @galleri_studior
Facebook: Galleri Studio R

SMAKA

Studio R är ett galleri för fotobaserad konst i dialog med andra konstformer.
Galleriet är stiligt byggt i en gammal lada på naturvackra sydöstra Öland och är
en upplevelse i sig. Under säsongen 2021 kommer det under galleriets höga tak
att ställas ut fotobaserad konst, konstkeramik och måleri av kända konstnärer. I
galleriets butik säljs mindre konstobjekt, studiotillverkade Fine Art Prints, och ett
litet urval finsk design till de som letar efter det unika. studio R har öppet från den
13 maj åtminstone till den 15 augusti, men bekräfta gärna öppettiderna och aktuell
information på hemsidan, på Instagram under @galleri_studior, eller Facebook under
Galleri Studio R. Galleributiken har öppet året runt enligt överenskommelse. Info om
skördefestdeltagandet kommer närmare evenamget.

UPPTÄCK

Galleri studio R

UPPTÄCK

Hulterstad – ny bok

SMAKA
HJÄRTA

Mitt i världsarvet på sydöstra Öland ligger Hulterstads socken. Här kan man se de
stora förändringarna under 1900 talet i jordbruk, fiske, emigration, katastrofer,
nöjesliv etc. Vi är några som genom hembygdsföreningen publicerat en ny lättläst bok
på ett par hundra sidor som tar upp alla dessa saker, med många bilder, anekdoter,
redovisning av hur allt har förändrats under 1900 talet mitt i Världsarvet. Här får ni
veta hur allt förändrats de senaste 100 åren. Boken som är planerad till maj 2021 ,
säljs på många ställen på södra och mellersta Öland. Se länken för all information, var
boken finns och mycket annat.
Webbplats: https://triberga.wordpress.com/hulterstads-sockens-nya-hembygdsbok/

J.A.G.S museum, Segerstad
I Segerstad på sydöstra sidan av Öland finns en unik kulturskatt samlad i J.A.G.S
museum. Här visas träskulpturer och möbler gjorda av Johan August Gustafsson,
1852 – 1932. Han var bonde, bärgare, sjöman, uppfinnare och framförallt självlärd
träsnidare. Föremålen är oftast gjorda av sjövirke från strandade skepp. Vi visar och
guidar och kan ordna med servering.
Adress: Segerstad 118, Segerstad Öland
Telefon: 070-583 65 83
Webbplats: www.jagsmuseum.se

Jazzakademi Södra Öland
Jazzakademi Södra Öland vill öka utbudet och intresset för jazzmusiken och dess olika
inriktningar. JSÖ består av volontärer och musik- och jazzentusiaster. De samlar och
samarbetar med musiker med anknytning till Öland med omnejd, alltså de som är
fastboende här och är födda här men bor nu på annan ort samt musiker boendes i
området t ex på sommaren. Det finns flera inriktningar som föreningen arbetar med:
t ex tonsättarprojektet ’Okända diktare från Världsarvet’, jazzkurser, sångkurser och
konsertverksamhet. Konserter ges under hela året men inte sällan i samband med
t ex Världsarvsveckan och Öland Spirar. Ny verksamhet är ”Lilla Jazzfestivalen” som
går av stapeln i Kastlösa i juli. Vill du veta mer om oss eller bli medlem/verksam i
föreningen?
Telefon: 070-383 10 04
E-post: jazzsodraoland@gmail.com

Kalmar läns Hemslöjdsförening
Vi har verksamhet i hela Kalmar län, från Torsås kommun i söder till Västerviks
kommun i norr och hela Öland. Vi har två Hemslöjdskonsulenter, en i textilslöjd och
en i hårdslöjd. Vår publika verksamhet består av allt ifrån kurser till rådgivning. Vill du
veta mer om vår verksamhet eller till exempel Ölandsdräkten så gå in på vår hemsida.
Information om kurser, både fysiska och digitala finns på vår hemsida som uppdateras
kontinuerligt.
Webbplats: kalmarhemslojd.se

Kalmar läns museum - Sandby borg
Utställningen om Sandby borg berättar om en 1 500 år gammal massaker på sydöstra
Öland. Vem var ansvarig för denna ohyggliga händelse? Kalmar läns museums
arkeologer som gräver ut borgen har svaren! Historien om Sandby borg har på
grund av de makabra fynden och den spännande arkeologin blivit en världsnyhet.
Välkommen in till utställningen som berättar om de dramatiska händelserna och visar
upp praktfulla fynd från grävningarna.
Adress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen Kalmar
Webbplats: www.kalmarlansmuseum.se

HJÄRTA

Adress: Eketorp 101, 386 64 Degerhamn
Telefon: 0705-460 101
E-post: kallenberg@me.com
Webbplats: www.kallenbergphoto.com
Instagram: @kallenbergphoto

SMAKA

Bengt Kallenbergs fotografier skildrar ofta odlingslandskapet. I galleriet i Eketorp finns
foton till försäljning och bilderna visas ofta på utställningar på flera platser. Under
åren har många hästar, kor, får och traktorer fotograferats. Bengt Kallenberg har
vunnit ”Årets ölandsfotograf” fyra gånger.

UPPTÄCK

Kallenberg Foto

UPPTÄCK

Kastlösa Framtid

SMAKA
HJÄRTA

Kastlösa Framtid är en förening i Kastlösa, en av världsarvets byar. Föreningen
arrangerar varje sommar en tidig skördemarknad, ”Bruna bönans dag”. Sommaren
2021 ställer vi tyvärr in marknaden, men vi planerar för en bättre marknad 2022.
Bruna bönans dag visar bland annat vad som odlas i världsarvet. Bruna bönan är
en klassiker som i huvudsak odlas på Öland, men vi visar också nya och annorlunda
bönor som odlas här. Vi har också andra närproducerade livsmedel, exempelvis korv,
ost, rapsolja, honung med mera. På marknaden hittar du också diverse konsthantverk
och loppmarknader.
Telefon: Janne Skogsberg, ordförande, 070-557 40 59
E-post: jan@skogsbergs.se
Facebook: Kastlösa Framtid

Mörbylånga hembygdsförening
Vår verksamhet inriktar sig på att presentera Mörbylånga socken genom cafékvällar
med visning av gamla bilder tre gånger per år, vår, sommar och höst. Vi brukar
också ordna någon vandring och några föreläsningar, en hembygdseftermiddag
och marknadskaffe. Hembygdsföreningen driver också ett skolmuseum, beläget i
gamla järnvägsstationen (nuvarande busstationen). Museet, som inrymmer många
gamla skolmöbler och mängder av skolmateriel och böcker, är öppet lördagar mellan
klockan 10 och 14 under sommaren. Övrig tid öppnar vi för grupper eller enskilda
enligt kontakt per mail eller telefon. Datum och evenemang finns på vår hemsida.
E-post: engqvistelisabet@gmail.com
Telefon: 070-840 62 19
Webbplats: www.hembygd.se/morbylanga

Naturbokhandeln, Stenåsa och Ottenby
Nordens största butik inom naturlitteratur och kikare. Men vi har även ett stort
sortiment med inredning, presentartiklar, friluftsartiklar, holkar m.m.
Adress: Butiken i Stenåsa (fullsortiment) Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga
Butiken i Ottenby (anpassat utbud), Ölands södra udde
Webbplats: www.naturbokhandeln.se
Facebook: Naturbokhandeln
Instagram: Naturbokhandeln.se

UPPTÄCK

Naturum Ottenby

Adress: Ottenby 401, 386 64 Degerhamn
E-post: naturum@ottenby.se
Telefon: 0485-66 12 00
Webbplats: naturumottenby.se
Facebook och instagram: @Naturum Ottenby

Foto: Björn Sandström

Ottenby fågelstation & Långe Jan
Vid Ottenby fågelstation bedrivs forskning kring våra fåglar. Vi arbetar t.ex. med
fågelflyttningens alla gåtor, övervakning av populationsförändringar, fåglarnas svar på
klimatförändringar samt fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan smitta
mellan djur och människor. Som besökare är du välkommen in på en guidad visning
av ringmärkningen. Guidningen bokas i naturum (sommar) eller på vår hemsida
(vår och höst). Fågelstationen har också hand om fyren Långe Jan som är öppen för
besök under vår, sommar och höst. Långe Jan är Sveriges högsta fyr och utsikten från
toppen är magnifik!
Adress: Ottenby 401, 386 64 Degerhamn
Telefon: 0485-66 10 93 (klockan 12-14)
E-post: ottenby@ottenby.se
Webbplats: www.ottenby.se

HJÄRTA

Öppettider:
April - Juni (26/4–27/6) Dagligen 11 – 17
Sommar (28/6–15/8) Dagligen 10 – 18
Sensommar (16/8–29/8) Dagligen 11 – 18
September (30/8–26/9) Dagligen 11 – 17
September - November (27/9–7/11) Dagligen 11 – 16
Öppettiderna kan ändras med kort varsel.
Kolla alltid hemsidan innan ditt besök.

SMAKA

Ottenby är ett utflyktsmål för hela familjen. Här på Ölands södra udde finns
vandringsleder över vidsträckta ängsmarker och genom Ottenby lund. Vandra till
tonerna av det rika fågellivet och bruset från Östersjön. Hos naturum Ottenby
finns en vacker och barnvänlig utställning som ger inblick i fåglarnas fantastiska liv
och Ölands natur och kultur. I Ottenby fyrby finns även restaurang Fågel Blå och
Naturbokhandeln Ottenby. Några steg norr om fyrbyn finns Ottenby fågelstation, med
lång tradition av fågelforskning och ringmärkning. Överblickar allt gör uddens ståtliga
fyr Långe Jan. Fyren är öppen för besökare under en stor del av året. Vill ni veta mer
om Ölands och Ottenbys natur och kultur, spana efter fågel och säl tillsammans med
en kunnig guide eller uppleva ringmärkning på nära håll så är ni varmt välkomna att
boka en guidning hos oss. Välkomna!

UPPTÄCK

Resmo Krukmakeri

SMAKA

Krukmakeri med tillhörande butik/ galleri där vi, Karin Scharp och Ulf Johansson,
är krukmakarna. Vårt krukmakeri ligger i Resmo vid randen till Stora Alvaret, där vi
verkat sedan 1983.

HJÄRTA

Adress: Resmo Krukmakeri AB, 386 60 Mörbylånga
Telefon: 070-271 22 44
Webbplats: www.resmokrukmakeri.se
Instagram: @resmokrukmakeri
Facebook: Resmo Krukmakeri

Sandby borgs vänner

Foto: Resmo Krukmakeri

Sandby borg på sydöstra Öland är en vacker plats men med en dramatisk historia
med en massaker på barn och vuxna, kvinnor och män. Arkeologiska utgrävningar har
genomförts sedan 2011. Föreningen Sandby borgs vänner bildades 2017 och har som
mål att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i Sandby borg, samt att sprida kunskap
om och intresse för Ölands rika förflutna. Den första åtgärden blev att bidra till att
vägen till Sandby borg blev i dugligt skick så att de arkeologiska utgrävningarna skulle
kunna fortsätta. Föreningen anordnar föreläsningar, utfärder till platser som kan
berätta om Ölands fornhistoria samt vandringar i spåren av det förflutna. Särskilda
visningar vid aktuella arkeologiska utgrävningar anordnas också för medlemmarna.
På föreningens hemsida och facebooksida finns flera filmer som har producerats av
Waxfilm för Sandby borgs vänners räkning.

Foto: Stenåsa camping

E-post: maria.wiell@telia.com
Webbplats: www.sandbyborgsvanner.se

Svenska kyrkan på Södra Öland
Alla världsarvets kyrkor står öppna under sommaren. Välkommen in för att njuta
av ett lugn i gammal historisk och vacker atmosfär. Tänd ett ljus, bara kika runt eller
sitt en stund i kyrkbänken. Några av kyrkorna kommer dessutom under vissa veckor
servera lite fika, hålla andakt och bjuda på musik. För att ta del av de tider kyrkorna
står öppna, vilka kyrkor som bjuder på musikarrangemang, andakt, fika m.m, se vår
hemsida. Du kan även ladda ner appen Kyrkguiden där du ser alltifrån öppettider,
arrangemang i form av konserter, vilka kyrkor som har toalett m.m
Telefon: 0485-380 12
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/sodraoland
Instagram: @svenskakyrkansodraoland
Facebook: Svenska kyrkan södra Öland

Trämorfars snickeri
Jag blev snickare när jag gick i pension genom kurser på Capellagården och driver
sedan 2013 Trämorfars snickeri i Kastlösa. Jag tillverkar Kastlösastolen, små
barnstolar, vedhämtare, brickbordstativ mm. Ring innan besöket.
Adress: Kastlösa bygata 26, 386 61 Mörbylånga
Telefon: Urban Willows, 072-222 70 77
Webbplats: trämorfarssnickeri.se

HJÄRTA

Adress: S.Sandåsgatan 48, 386 34 Färjestaden
E-post: marianne@oland.com
Telefon: 070-385 47 58
Facebook: Sandås Trädgård Öland

SMAKA

På Sandås Trädgård Öland får du möta en fantasifull trädgård, där det finns höns. En
plats för ro och njutning, odlar blommor, grönsaker och lite kulturspannmål. Här finns
ett litet hembageri i mitt kök. Jag bakar surdegsbröd och kakor, använder ölandsvete
i det mesta. Bakar även i en vedeldad stenugn som tillhör Torslunda Hbf. Säljer bröd
hemifrån, Rekoringen Kalmar o marknader. Anordnar musikcaféer året runt, inne i
huset höst, vinter o vår. Ute i musikladan/trädgården vår, sommar o höst. Verksamhet
året runt. Öppet när jag är hemma, ring för info. Varmt välkomna! /Marianne

UPPTÄCK

Sandås Trädgård Öland

UPPTÄCK

Utmarken en film om Dröstorp

SMAKA
HJÄRTA

Vår kortfilm Utmarken är ett porträtt av ödebyn Dröstorp på Ölands Stora Alvar.
Filmen är en del av ett konstnärligt utvecklingsarbete kring den övergivna alvarbyn. I
ett montage där sekvenser från bymiljön vävs samman med bildkonst, skulptur, poesi
och musik, vill vi minnas de som kämpade för sin överlevnad i denna karga miljö.
Koncept, bild och skulptur: Cissi Svärdström, konstnär
Film, musik och ljuddesign: Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare
Stillbilder: Cissi Svärdström och Pierre Stjernfeldt
Filmfotografi: Oddbjörn Andersson
Med stöd av Experimentellt kulturarv Öland
https://www.youtube.com/watch?v=Y2oVW7yid6c
Webbplats: www.gurstad.se

Ölandsgängets äventyr / Alvarhus Media
Upplev världsarvet med Ölandsgänget! Våra välkända barnböcker går att handla på
nätet eller våra återförsäljare över hela Öland. Titta gärna in på vår hemsida. Första
boken utspelar sig på Stora Alvaret, där djurkompisgänget upptäcker naturen och
har roliga äventyr. I andra boken har kompisarna ett spännande äventyr på Eketorps
borg. Dessutom finns även roliga pysseltips. Och upplevelsen slutar inte med att
läsa och pyssla. Besök ställen som beskrivs i berättelsen, eller besök oss i Vickleby
vid Alvarkanten på Alvargatan 3 under sommaren. Vi har öppet med ett utomhus
barnkafé, roliga barnaktiviteter och en kiosk där du kan handla våra böcker samt
andra produkter, bl a det nya memoryspelet. Öppettider hittar du på vår hemsida och
nyheter finns alltid på vår facebooksida. Varmt välkommen till oss!
E-post: gudrun@alvarhusmedia.com
Telefon: 076-835 66 72
Webbplats: www.olandsganget.se
Facebook: Ölandsgänget

Ölands naturskyddsförening
Ölands naturskyddsförening (ÖN) arrangerar bland annat uteverksamhet med
blommor, fåglar och insekter i blickfånget, mest på land, men även i vattenmiljöer.
Våra olika evenemang inomhus ersätts under pandemin av digitala möten. Vi jobbar
med klimatfrågan, naturvård och andra miljöfrågor i skog, söt- och saltvatten, öppna
marker samt jordbrukslandskapet, och lämnar även svar på samråd och remisser
från kommun och länsstyrelse, samt påverkar politiker och skriver debattartiklar. Du
behöver inte vara medlem för att delta i våra arrangemang. Läs mer på vår hemsida,
där finns även namn på oss i styrelsen, kontakta oss gärna!
Webbplats: oland.naturskyddsforeningen.se

HJÄRTA

Adress: Himmelsberga Bygata 1, 387 93 Borgholm
Webbplats: www.olandsmuseum.se

SMAKA

På Ölands museum Himmelsberga kan du se livet i det öländska världsarvets
radbyar så som det en gång varit – besök historiska gårdar och se kulturarvsväxter
och lantrasdjur. Under sommaren 2021 visas även en större utställning om Ölands
kvinnor, och på Norrgården kan man se Hägna ut – hägna in, en utställning om
världsarvet. Museet är öppet dagligen till sista augusti och sedan helger i september
och oktober. Evenemang året om.

UPPTÄCK

Ölands museum Himmelsberga

UPPTÄCK

Bo i världsarvet

SMAKA

Allégården Kastlösa

HJÄRTA

Allégården Kastlösa erbjuder hotell med frukost alla dagar och kvällsmiddag
måndag till lördag för boende gäster. Vi har dessutom vandrarhem och stugor
med självhushåll. På Allégården Kastlösa finns fest- samt konferenslokaler. Vi ligger
utmed bra vandringsleder och erbjuder vandrings- och cykelpaket. Sommartid är
utomhuspoolen gratis för våra boende gäster.

BO

Adress: Kastlösa bygata 2, 386 61 Mörbylånga
Telefon: 0485-42175
E-post: info@kastlosa.se
Webbplats: www.kastlosa.se
Instagram: @kastlosa_allegarden
Facebook: Kastlosa

Bo på gård i radbyn Hulterstad
Foto: Johan Nordström

Välkommen att bo på vår gård i radbyn Hulterstad,
med utsikt över både Alvaret och Östersjön mitt i världsarvet på sydöstra Öland.
E-post: jenny@hulterstad.se
Telefon: 070-849 82 74
Webbplats: www.hulterstad.se

Brukshotellet i Degerhamn
Brukshotellet kan du hyra till ett bra pris för kurser, jobbmöten, retreater, yoga,
skrivarkurser, filmstudio, fågelskådning, vandring mm - eller bara för att träffa vänner
och familj. Du kan hyra hela eller delar av hotellet - eller bara ett rum.
E-post: anette@utterback.eu
Telefon: 076-251 23 22 (gärna SMS)
Webbplats: www.brukshotellet.eu & www.utterback.eu
Facebook: Brukshotellet Öland
Instagram: Brukshotellet_Oland

HJÄRTA

Adress: Össby 208, 386 64 Degerhamn
E-post: hakan.droda@gmail.com
Telefon: 073-064 40 16
Webbplats: www.drottningoda.com

SMAKA

Välkommen till Drottning Ödas boende, på sydöstra Öland i Össby. Dubbelrum med
hotellstandard samt ställplatser.

UPPTÄCK

Drottning Ödas - ställplats och boende

Kalkstenens Bed and Breakfast

Adress: Köpmangatan 10, 386 50 Mörbylånga
E-post: info@kalkstenensbnb.se
Telefon: 0706-330291
Webbplats: www.kalkstenensbnb.se
Facebook: Kalkstenensbnb

Laguna Beach Family Camp
Laguna Beach Family Camp är en glamping med speciella boenden, inredning och
atmosfär. Du hittar oss på en undangömd plats på Öland. Vi riktar oss till familjer med
barn mellan 6 och 16 år. ‘All inclusive’-programmet är fullspäckat med äventyrliga
aktiviteter som till exempel paddla kanot, vindsurfa, sunset suppa, bootcamp,
segelcykla och yoga på stranden. Men vi ordnar även filmkvällar, häng runt elden och
sällskapsspel. Utöver det finns det en uteservering och lounge med festivalfeeling
som erbjuder god mat med fina råvaror till en drink eller middag. På Laguna Beach
Family Camp firar du och din familj en oförglömlig, aktiv semester med allt ni kan
önska er på plats!
Adress: Skansgatan, Mörbylånga
Webbplats: www.lagunabeachfamilycamps.se
Instagram: @laguna_beach_family_camp
Facebook: Laguna Beach Family Camp

BO

Kalkstenens BnB ligger mitt i Mörbylånga med hjärtat i Världsarvet. Du är välkommen
att bo hos oss året runt, alla årstider erbjuder olika upplevelser. I närområdet
finns restauranger, badplatser, mataffär samt gästhamn. Vill du vandra så går
Mörbylångaleden genom köpingen. Våra rum har egen ingång från trädgården.
Rummen är tvåbäddsrum och har egen dusch och WC. På rummet finns även ett
kylskåp som du kan fylla med goda och fina produkter från dina utflykter i vårt vackra
odlingslandskap.

UPPTÄCK

Magasin 1, hotell och restaurang

SMAKA
HJÄRTA
BO

Våra tankar runt mat både till frukost och i restaurangen är att fokusera på lokala
och svenska råvaror. Öländska, småländska och svenska lantbrukare producerar
fantastiska råvaror som vi har nöjet att förädla i köket. Vi vill visa och erbjuda det
goda, nyttiga och ”miljösmarta” som produceras här i närområdet. Vi samarbetar
bland annat med Mysinge kött, Ölands köksmejerier, Håks vingård, Runstens
gård, Rugstorps lantgård, Solmarka gård, Ölands rapsolja, Bäckebo champinjoner,
Ölandschoklad - och de fyra bryggerierna på Öland; Källa, Skedemosse, Kackelstugan
och Fireside.
Hotellet är en pärla som ligger i Mörbylånga hamn. Hotellet har 9 rum ( snart 15,
vi bygger ut), en lounge med familjär atmosfär och vår trevliga restaurang. Bor du
hos oss och om du vill kan du börja dagen med ett morgondopp på någon av de
tre badplatserna som finns i Mörbylånga. På kvällen kan du njuta av den vackra
solnedgången, samtidigt som du tar en promenad, äter middag eller bara kopplar av i
en vilsam fåtölj.
Magasin 1 är din lugna utgångspunkt för att uppleva och utforska världsarvet Södra
Ölands odlingslandskap.
Adress: Järnvägsgatan 1, 386 50 Mörbylånga
Telefon: 0485-408 10
E-post: hotellmagasin1@gmail.com
Webbplats: www.hotellmagasin1.se
Instagram: @hotellmagasin1
Facebook: Magasin1

Mellby Ör Inn

Foto: Magasin 1

En renoverad ölandsgård från 1860, i hjärtat av världsarvet. Bekvämt boende omgivet
av vacker natur. Samtliga rum med eget badrum och tillgång till kök för en semester
med självhushåll. Tillgång till grillplats och vackra trädgårdar. Utsikt över östersjön
och alvaret från tomten. Möjlighet att boka yogapass privat eller i grupp. Närhet till
vandrings- och cykelleder. Varmt välkomna önskar Agneta och Chris.
Adress: 132 Mellby, 386 64 Degerhamn
Telefon: 073-528 56 46 eller 073-546 99 10
Webbplats: www.mellbyinn.com
Facebook: Mellby Ör Inn

HJÄRTA
BO

Adress: Sandviks camping, Årsvik 102, 385 63 Degerhamn
Telefon: 0732- 01 41 66
Webbplats: www.sandvikscamping.com

SMAKA

Sandviks naturcamping ligger på södra Ölands vackra västkust, ca 1,5 km från
Degerhamn. Campingen ligger granne med det Öländska Alvaret och dess unika växt
– och djurliv. En perfekt destination för dig som är intresserad av fåglar och naturen.
I anslutning till campingen finns det gott om vandringsleder i Ölands världsarv,
perfekt för härliga promenader. Ottenby fågelstation ligger 22 km söder om Sandviks
camping.
Sandviks camping erbjuder strandnära campingplatser för husvagn, tält och husbil. På
strandplatserna har ni första parkett till våra magiska solnedgångar. Campingplatserna
med el ligger ca 150 m från stranden. Där finns även våra serviceutrymmen och
stugor.
Öppettider: Maj – september (för exakta datum se vår hemsida)

UPPTÄCK

Sandviks camping

UPPTÄCK

Stenåsa Stugor & Camping

SMAKA
HJÄRTA
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Stenåsa Stugor & Camping är en naturskön camping mitt i världsarvet på sydöstra
Öland med sandstrand mot Östersjön. Vida strandängar omger denna lugna oas med
en artrik flora och fauna inpå knutarna. Här finns tomter för husvagn, husbil och tält
samt stugor i olika storlek.
För barnen finns lekplats med gungor och rutschbana samt äventyrsgolf för hela
familjen.
De stora strandängarna runt omkring campingen inbjuder till vandringar och
utforskning av den artrika floran med att flertal orkidé-arter. Vi är ett bra ställe att
utgå ifrån för att utforska södra Ölands världsarv, gå en tur på alvaret eller åka på
konstrunda och skördefest. Närheten till ett flertal av Ölands fornborgar (Sandby
borg, Triberga borg, Bårby borg, Gråborg, Eketorps borg) gör det även lämpligt att
utgå från oss för att åka på borg-safari och uppleva historiens vingslag.
Besök oss gärna även under vår och höst när fågelsträcken drar längs kusten. Med
sitt rika fågelliv direkt inpå knuten så är vi en av Ölands bästa fågel-lokaler. Säsongen
2021 har vi öppet under perioden 1 april t.o.m. 24 oktober.
Telefon: 0485-440 78
E-post: info@stenasa.com
Webbplats: www.stenasa.com
Facebook: Stenåsa stugor camping

Ventlinge stuguthyrning och Ventlinge ställplats
Stuguthyrning: Tre stycken stugor 65-70 kvadratmeter, rök- och djurfria, hög standard,
havsutsikt. Fullt utrustade. Ventlinge ställplats: Stora platser på gräs, havsutsikt,
WC/dusch, diskmöjligheter, tömning av latrin och gråvatten, påfyllning av vatten,
WiFi, lugn och ro, fina promenadvägar. En pärla mitt i världsarvet. Nära rik natur och
fågelliv. Ett stenkast ifrån alvaret.
Adress: Ventlinge 118, 386 63 Degerhamn
Telefon: 0485-66 11 24, 070-353 28 25, 070-685 56 73
E-post: louise.ventlinge@gmail.com
Facebook: Ventlinge stuguthyrning och Ventlinge ställplats
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