
ARK56 presenterar en vecka full av friluftsliv

Länkade kustleder i ett UNESCO biosfärområde

27 maj - 2 juni
Friluftsvecka och invigning av ARK56 

Länkade kustleder i ett 
          UNESCO biosfärområde

ARK56 presenterar en vecka full av friluftsliv, som avslutas 
med invigningen av ARK56 som grand finale på Eriksberg. 

Friluftsveckan är ett samlat begrepp för de initiativ som går 
av stapeln under hela veckan - där företag och föreningar 

visar upp vardagen och låter oss prova på sina verksamheter 
längs lederna. 

I Blekinge finns fantastiska möjligheter att komma nära 
naturen. Friluftsveckan är ett initiativ för att underlätta detta. 

För ännu mer information om programmet,  
besök ark56.se och @ark56sweden på Facebook 

 



Friluftsvecka 

Länkade kustleder i ett 
          UNESCO biosfärområde

Måndag 27 maj
•  Prova på havskajak i Kollevik
•  Inspirerande företagsföreläsning med rundvandring på Karön
•  Spännande seminarium om dykpark i Karlskrona

Tisdag 28 maj
• Historisk vandring och föreläsning i Mörrum

Onsdag 29 maj
•  Prova på forskajak i Hemsjö

Torsdag 30 maj
• Prova på klippklättring i Åryd
• Rundvandring vid Långörens lotstorn i Karlskrona

Fredag 31 maj
 

•  Heldags guidad tur med klippklättring i Åryd
•  Blekinge Outdoor Festival i Järnavik
• After fish, föreläsning och musik i Mörrum.  

Lördag 1 juni
• Blekinge Outdoor Festival i Järnavik
• Heldags guidad tur med grottklättring i Kallinge
• Prova-på-dag med BLEKINGE OUTDOOR i Karlskrona.
• Presentation av ARK56s app och karta i Karlskrona
• Prova på segling på Sternö

Söndag 2 juni
 

•  Invigningen av ARK56, med miniversion av ARK56 och mäng-
der av aktiviteter i samband med familjefesten på Eriksberg

•  Prova på vandring i Järnavik
•  Blekinge Outdoor Festival i Järnavik 



Program Friluftsvecka

Länkade kustleder i ett 
          UNESCO biosfärområde

Måndag 27 maj
 
• Prova på havskajak i Kollevik. Under 3 timmar tar erfarna guider från Ursulas äventyr dig med på  

 en härlig tur där all utrustning och fika ingår. Samling sker i Kollevik klockan 17:00 och bokning görs 
senast 24 maj via info@ursulasaventyr.com.  Pris 595 kr/pers.  

• Inspirerande företagsföreläsning och rundvandring på Karön som avslutas med middag. För företag 
inom biosfärområdet arrangerar kommunerna som står bakom ARK56 denna eftermiddag/kväll med 
samling på Ekenäs klockan 17:30 för vidare transport till Karön, där kvällen avslutas ca kl. 21:00. Anmäl 
senast 22 maj via ebon.kaisajuntti@ronneby.se. Medlemsförtagen i ARK56 är prioriterade och platser-
na är begränsade.  

• Spännande seminarium om dykpark i Karlskrona där fingret sätts på dykpark som resurs för Blekinge. 
Det finns cirka 60 avsiktligt sänkta vrak i och i anslutning till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Pro-
jektet Världsarvets g(l)ömda vrak - en resurs för Karlskrona och Blekinge vill använda vrakens attrak-
tionskraft. Spännande berättelser blandas med möjligheter för entreprenörer att skapa verksamhet 
kring vrakens historia. Även en kort presentation av ARK56 är en del av eftermiddagen. 
Seminariet hålls på Marinmuseum i Karlskrona klockan 13-17 och arrangeras av kommunerna som 
står bakom ARK56. Anmälan görs via naringsliv@karlskrona.se

Tisdag 28 maj
 
• Historisk vandring och föreläsning. Följ med på en historisk vandring och föreläsning i kulturens tecken 

längs Laxaleden och avslut i Elleholms kyrka. Vi inleder kvällen kl 16.00 med lite mingel och tilltugg 
utanför Laxens Hus. och klockan 16.30 kommer vi under ledning av Christer Fasth från Mörrum att vand-
ra Laxaleden ned till Elleholms Kyrka där han berättar om livet kring Mörrumsån historiskt sett. Ca kl 
18.15 får vi en föreläsning av Blekinge Museum i Elleholms Kyrka om Elleholms historia och om vad man 
funnit vid utgrävningarna som är gjorda. Efter föreläsningen bjuder Elleholms hembygdsförening på 
grillad korv och kaffe. Vi samlas vid Laxens hus klockan 16:00 och avslutar klockan 21:00. Du kan välja 
att vara med hela tiden eller delta i någon av aktiviteterna. Anmälan senast den 24 maj till: marianne.
westerberg@karlshamn.se eller till Visit Karlshamn. 

Onsdag 29 maj
• Prova på forskajak i Hemsjö. Under 3 timmar tar erfarna guider från Ursulas Äventyr dig med på en 

spännande forskajaktur där all utrustning och fika ingår. Samling vid gamla järnvägsstationen i Hemsjö 
klockan 17:00 och bokning görs senast 26 maj via info@ursulasaventyr.com. Pris 595 kr/pers. 

 



Länkade kustleder i ett 
          UNESCO biosfärområde

Program Friluftsvecka
Torsdag 30 maj

•  Heldags guidad tur med havskajak i Karlshamns skärgård. Unna dig en heldag på vattnet i Karls-
hamns skärgård där erfarna guider från Ursulas äventyr leder dagen och all utrustning samt lunch 
ingår. Samling vid Kollevik klockan 10:00  och hemkomst ca 16:30. Boka senast 27 maj via info@ursu-
lasaventyr.com. Pris 1395 kr/pers. 

• Rundvandring vid Långörens lotstorn i Karlskrona där Långörens vandrarhem och hembygdsfören-
ing visar runt i en genuin skärgårdsmiljö och berättar om lotstornets spännande historia. Ta gärna med 
fikakorg - då det inte finns någon försäljning - och fika i lotstornet, eller kanske vill du fortsätta utforska 
Långören på egen hand längs de fina stigar som finns och upptäcka ditt eget smultronställe.  
Välkommen mellan klockan 12:00-18:00. För mer info besök www.langoren.info

Fredag 31 maj
• Prova på klippklättring i Åryd. Under 3 timmar tar erfarna guider från Ursulas äventyr dig med på spän-

nande klippklättring där all utrustning och fika ingår. Samling vid rastplatsen i Åryd klockan 12:00 och 
bokning görs senast 25 maj via info@ursulasaventyr.com. Pris 595 kr/pers.  

• Blekinge Outdoor Festival i Järnavik. Bortsett från fantastiska utställare, kunniga föreläsare och 
schyssta vandringar längs Blekingeleden finns det möjlighet att prova på bushcraft, paddling och även-
tyr. Festivalen som hålls i Järnavik börjar klockan 16:00 och fortsätter i två dygn ända till söndag. 

• After Fisch, föreläsning och musik i Mörrum. Efter en dag med fiske, vad kan då passa bättre än att 
koppla av med att lyssna till föreläsningen Laxalyckan av Mattias Holmvqvist och lyssna på densammes 
band Fishermans Friend som spelar Blues och kanske käka en burgare till det.  
Välkommen till Mörrum mellan kl. 18-19, ingen anmälan behövs. Kostnadsfritt.  

Lördag 1 juni
• Blekinge Outdoor Festival i Järnavik. Bortsett från fantastiska utställare, kunniga föreläsare och 

schyssta vandringar längs Blekingeleden finns det möjlighet att prova på bushcraft, paddling och 
äventyr. Återinvigningen av Blekingeleden sker klockan 16:00. Festivalen hålls i Järnavik mellan fredag 
klockan 16:00 och söndag klockan 16:00. ingen anmälan. Kostnadsfritt.  

• Heldags guidad tur med grottklättring i Kallinge. Kom och ta del av spännande grottklättring i Ble-
kinges största blockstensgrotta. All utrustning och lunch ingår i detta äventyr som leds av erfarna 
guider från Ursulas äventyr. Samling vid kyrkan i Kallinge klockan 10:00 och hemkomst ca 16:00. Boka 
senast 27 maj via info@ursulasaventyr.com. Pris 1395 kr/pers.   

• Prova-på-dag med BLEKINGE OUTDOOR i Karlskrona. Kom till Dragsö Camping där vi kommer visa 
upp och låna ut våra nya havskajaker och SUPar. Kanoter, sit-on-topkajaker och fiskekajaker finns också 
för utlåning. Flytvästar finns till alla som vill prova på! Varför inte testa på att fiska? Vi kommer ett låna 
ut fiskeutrustningar för de som vill testa på spinnfiske och Jerkbaitfiske efter abborre och gädda. Mellan 
klockan 12:00-16:00 på Dragsö Badplats i Karlskrona där även kiosken och restaurangen är öppen. 
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Program Friluftsvecka
Lördag 1 juni -fortsättning

• Presentation av ARK56s app och karta i Karlskrona. Möt personal från Visit karlskrona  
för att ta del av kartor som visar ARK56 samt hur du enkelt kan använda appen för  
ARK56 och navigera dig fram i naturen längs de nätverk av leder för kajak,  
cykling och vandring som tar dig genom biosfärområdet Blekinge Arkipelag  
Fisktorget i Karlskrona mellan klockan 11-15  

• Prova på segling på Sternö. Sternö Vindhamns Båtklubb kommer ha båtar till förfogande och seglar ut 
någon timme. Grillen är tänd och fika kommer finnas för den som vill komma ombord på en pratstund 
vid sternö Vindhamn mellan klockan 10:00-14:00. Ingen anmälan och kostnadsfritt.  

Söndag 2 juni
 

• Invigningen av ARK56 på Eriksberg.  ARK56, Blekinges nya reseanledning är redo att lanseras. Det firar 
vi med en stor fest där företag och föreningar i ARK56 visar upp sig och erbjuder prova-på-aktiviteter 
längs med en miniversion av ARK56. Inspirationsföreläsning med Aron Anderson och show med Bry-
noplf och Ljung, musik och mängder av andra aktiviteter utlovas. Dagen arrangeras i samband med Er-
iksbergs familjefest. Separat program kommer finnas att ladda ner på ARK56.se och missa inte att följa  
@ark56sweden på facebook. Eriksbergs slår upp portarna klockan 10:00 och stänger klockan 16:00.  

• Blekinge Outdoor Festival i Järnavik. Bortsett från fantastiska utställare, kunniga föreläsare och 
schyssta vandringar längs Blekingeleden finns det möjlighet att prova på bushcraft, paddling och även-
tyr. Festivalen som hålls i Järnavik börjar klockan 16:00 på fredagen och fortsätter i två dygn ända till 
söndag eftermiddag kl. 16:00. ingen anmälan. Kostnadsfritt.  

• Prova på vandring i Järnavik. En härlig tur om ca 7 km vandring - som mestadels är lätt och en kortare 
bit medelsvår - annordnas av STF Östra Blekinge. Samling 09:45 vid Amiralens 4h parkering (busshåll-
platsen) i Karlskrona, alternativt 10:30 vid receptionen Järnaviks Camping för att sedan. Ingen anmä-
lan. Kostnadsfritt. 

För mer information om 
ARK56 besök ark56.se och    
ark56sweden på Facebook
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Program invigning av ARK56
Söndag 2 juni kl. 10-16 på Eriksberg
 

Invigningen av ARK56 på Eriksberg.  Invigningen av ARK56 på Eriksberg, grand finale på  
friluftsveckan med många prova-på aktiviteter under dagen och olika aktiviteter för hela familjen 
- bland annat kajakpaddling, trollerishow och inpspirationsföreläsning med Aron Anderson - inte 
minst då denna dag organiseras ihop med Eriksbergs familjefest.  

Hunduppvisning med 
Jägareförbundet. 

Rundtur med ornitologerna, Agility 
med Asarums Hundungdom samt
Musik & Lek med Sv kyrkan. 

Start Barnlopp. Samling vid 
verkstaden. 

Hunduppvisning med 
Jägareförbundet. 

Hunduppvisning med NVR. 

Rundtur med ornitologerna, Agility 
med Asarums Hundungdom. 

Hunduppvisning med NVR samt 
Musik & lek med Sv kyrkan. 

Grindarna öppnas 

Fisherman´s Friends spelar i restaurangen 

Utanför ladan. ”Vi sitter i samma båt”, inter-
vju med offentliga företrädare med fokus 
samverkan, långsiktighet och hållbarhet. 

Marinens Ungdomsmusikkår marscherar 
runt området och ger en kort konsert utanför 
ladan. Direkt därefter startar invigningscere-
monin inne i ladan. 

Invigning av offentliga företrädare för Ble-
kinges utveckling och besöksnäring 
 
”Det handlar inte om vilka förutsättningar 
man har, utan vad man väljer att göra med 
dem”, Aron Andersson, äventyrare, föreläsare 
och inspiratör 

Fisherman´s Friends spelar i restaurangen 

Close-up trolleri, magikerna Brynolf & Ljung 

Tack för idag 

Slut, grindarna stängs

10.00  

10.00 – 10.30  

11.00 – 11.30 

12.15 – 12.50 

13.00 – 13.30 

13.30 – 14.30 

13.15 – 13.45

14.45 - 15.30 

15.30 
 
16.00 

Program - Ladan och Restaurangen

11.00  
 

11.30  

12:00 

13:00 

13.30 

14.00 

14.30 

 Program - Eriksbergs familjedag

Övriga aktiviteter pågår kontinuerligt.

Aron Andersson

Brynolf  
&  

Ljung

Marinens Ungdomsmusikkår

Roliga aktiviteter hela dagen, för barn och vuxna! 
 

Prova-på aktiviteter & spännande möten längs Navrundan.  
Hittaut checkpoint nr. 100 presenteras och en kort 
SportIdentbana med 7-8 kontroller och tidtagning.

De 13 naven kommer att presenteras i en komprimerad ARK56 runda - Navrundan. Ett 40-tal  
aktörer presenterar platsen, företagen och föreningarna längs lederna. Missa inte tipsprome-
naden kopplad till denna runda med fina vinster, samt checkpoint 100. På minimässan kan du 
bland annat prata med oss som står bakom ARK56. Officiell invigning klockan 13:00.  
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Program invigning av ARK56

Hittaut presenterar 
checkpoint nr. 100 och en kort 
SportIdentbana med 7-8 kontroller 
och tidtagning. Hittaut hittar du 
vid entrén

Gå tipspromenaden som är 
kopplad till Navrundan. 
Startar och slutar i ARK56 monter, 
inne i Ladan.  
Prisutdelning vid Ladan i samband 
med programpunkten “Tack för 
idag”

Ta bussen mellan Blekinge 
Outdoor Festival och Invigningen 
av ARK56.  
11:00 Järnavik Eriksberg
13:00 Järnavik Eriksberg
13:45 Eriksberg Järnavik
15:45 Eriksberg Järnavik

Hallo Mörrum, Mörrums 
Kronolaxfiske, Mörrums scoutkår, Ursulas 
Äventyr, Restaurang Kronolaxen och Laxlyckan 
(prova-på fiske i Norrsjön, utrustning finns att 
låna. Först till kvarn, max 8 pers. Transport 
avgår kl. 11:00 och kl. 13:30) 

Information

Hällaryds skärgårdsförening, Tärnö 
stugförening

Järnaviks camping, Pensionat Järnavik, 
Paddelkompaniet, Clean Coast, Bygd i 
samverkan, Svalemåla stugby, Garnanäs 
fishingcamp

Karöbolaget, Blekingepärlor, Äggaboden, 
Ronneby Vandrarhem, Bussemåla gård

Hasslönätet, Hasslö hamncafé,  
Hasslöfestivalen

Aspö lotstorn, Aspö intresseförening, 
Aspö båtklubb

Dragsö camping, Unique Dive, Skärgårdsfesten

Sturkö samhällsförening, Bredaviks örtagård,
Tjurkö skärgårdskraft

Senoren Möcklö samhällsförening, 
Brofästet Senoren

Pelles sjöbod, Långören hembygdsförening,
Utlängans stenshamns intresseförening

Torhamns samhällsförening, Café Måsen,  
Anna-Karins skafferi, Sandhamn Marine,  
Långören hembygdsförening

Kristianopels samhällsförening, 
Kustvägen sydost

Mörrum 

Kollevik /
Vägga  

Tärnö 

Järnavik 

Ekenäs 

Garpahamnen 

Lökanabben

Trossö
 
Bredavik 

Brofästet

Stenshamn

Torhamn

Kristianopel 

Hittaut  

Tipsrunda

  

Hållbara 
Transporter

 Aktiviteter under dagen

 Program - Utställare Navrundan 

De 13 naven presenteras i en komprimerad 
ARK56 runda - Navrundan. Ett 40-tal aktörer 
presenterar platsen, företagen och föreningarna 
längs lederna. 
Ladda ner appen där du hittar appar.


