Studieprogram våren 2019
Karlskrona • Ronneby • Karlshamn • Olofström • Sölvesborg

Välkommen
till vårens
kurser &
föredrag!

Gilla oss på
Facebook!
Följ oss på
Instagram!

Lust, inspiration, glädje och lärande
– välkommen till SV Blekinge!

Innehåll

I din hand har du ett nytt och fullmatat
studieprogram.
Det är kanske äntligen dags att ta upp ditt
intresse som du har skjutit på framtiden!
Läs och botanisera bland SV Blekinges
kursutbud. Biodling, bygg ett insektshotell,
friluftsmatlagning, glasfusing, det kanske
är dags att hitta ditt lugn och fokus i
naturen – mindfulness eller varför inte
lära dig att beskära dina fruktträd så du får
en god skörd i höst.
Vi hoppas att du ska känna inspiration och
lust när du läser vårt utbud.
Vill du inte gå en kurs så erbjuder SV
spännande och inspirerande föreläsningar.
På de sista sidorna i programmet kan du
läsa mer om dem. Tänk på att anmäla
dig eftersom platserna är begränsade.
Linda, Karolina, Priscilla och Elsa, finns
tillgängliga för att hjälpa dig om du vill
anmäla dig till någon av vårens kurser och
vi finns även på plats för att hjälpa
våra duktiga kursledare.
Hela vårt utbud hittar du på vår hemsida.
Välkommen med din anmälan!
Elsa Zackheden
Verksamhetsutvecklare Allmänmarknad

Viktigt att veta!
Anmälan kan göras på sv.se/blekinge, på
telefon 0771-210 400 eller vid besök på
något av kontoren i Blekinge.
Studiematerial, kostnad för studiematerial såsom litteratur, råvaror, drönare
etc ingår ej i deltagaravgiften om inget
annat anges.
För fullständig information om våra
anmälningsregler läs på vår hemsida
www.sv.se/blekinge
Innehållet i studieprogrammet gäller med
reservation för ev ändringar samt tryckfel.

Hantverk

3

Navigation, Natur och
miljö, Trädgård
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Foto, Språk, Hälsa och
livsstil, Musik och dans,
Datorkunskap
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Matlagning, Övrigt,
Distanskurser,
Digitalisering,
Elektronik, Verkstad
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Föreläsningar

7-8

SV gillar föreningar!
En stor del av våra
studiecirklar och
kulturprogram anordnas
tillsammans med de ca
220 föreningar som SV
samarbetar med i Blekinge.
Vill du starta en förening
eller kanske utveckla den
förening som du redan är
medlem i.
Som samverkande förening
får ni tillgång till styrelseoch föreningsutbildning,
marknadsföring och lokaler.

Starta en egen
studiecirkel!
En studiecirkel som du
startar tillsammans med
personer du känner utan att
betala en deltagaravgift
kallas för en kamratcirkel.
Exempel på kamratcirkel
kan vara ett musikband eller
en bokcirkel.
Genom SV kan ni få hjälp
med lokaler, studiebesök
och studiematerial.
För att starta
en kamratcirkel gäller:
• att ni är 3-19 deltagare
inklusive ledaren
• att ni träffas vid minst tre
tillfällen
• att antalet studietimmar
(45 min) är nio eller fler
Vill du veta hur det är
att vara cirkelledare kan du
läsa mer om det på
Cirkelledarnätet!
www.sv.se/cirkelledarnatet/
Kontakta oss och berätta
hur ditt behov ser ut, vi
hjälper dig gärna!

Omslagsfoto: Agentum
Therse Silver Sörensen

Foto,
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HANTVERK
Målning i olika tekniker
Kurser för alla som vill måla i akvarell,
akryl, olja eller teckna med blyerts. Se
vår hemsida för mer info!
Finns på alla orter i Blekinge
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Bob Matson, Irina
Novokrescionova, Sabrina Tafuro,
Gideon Johansson, Anette Lundberg

Målning i olika tekniker Skapande bild
För dig som vill utforska dina kreativa
sidor och någon gång uttryckt: Jag kan
inte måla...men jag vill!
Karlshamn
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Ulrika Arvering

Målning i akryl - Skapa utifrån
känsla
Nyfiken på vad du kan skapa utifrån
dina känslor? Följ med på en resa i
färgernas värld.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 300 kr
Ledare: Maria Franzén

Målning i akryl och olja
Upptäck och utforska färgens möjlighet
och utveckla din kreativa förmåga.
Sölvesborg, helgkurs
2 ggr | 600 kr
Ledare: Ingrid Andersson

Akvarellhelg i Blekinge
Välkommen att måla akvarell i en lika
vacker som unik miljö, alldeles intill
vattnet! Fika o lunch ingår.
Saxemara Båtvarv
2 ggr | 1950 kr
Ledare: Magnus Petersson

Måla akvarell vid havet
Låt den underbara blekingska naturen
inspirera till fantastiska akvarell
målningar. Fika o lunch ingår.

Silversmide - Designa din ring
Du skapar din egen ring och lär dig de
grundläggande momenten.

Möcklö, helgkurs

1 ggr | 900 kr

2 ggr | 1950 kr

Ledare: Ann-Lois Gustafsson, Gill

Ledare: Maria Petersson, Urban

Björk

Karlshamn, helgkurs

Emanuelsson

Illustrera med blyerts
Grunderna i teckning och illustration.
Vi använder pennor med olika
hårdhetsgrader, gör skuggningar och
studier av föremål.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg
4 ggr | 650 kr
Ledare: Elin Stålhand

Kroki
Snabba skisser av levande modell.
Modell vid alla tillfällen ingår.

Guld & Silversmide
Gör smycken i guld, silver och stenar.
Karlskrona, helgkurs
2 ggr | 1800 kr
Ledare: Katarina Andersson

Fula djur och annat pyssel i
återbruksmaterial
Vi låter inspirationen flöda och tar
tillvara det vi har hemma.
Olofström
2 ggr | 400 kr
Ledare: Mimmi Nilsson

Karlskrona
3 ggr | 1200 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Kalligrafi
Lär dig skriva vackert med kalligrafi.

Kreativ keramik
Olika tekniker för arbete med lera till
exempel tumning, ringling och kavling.
Låt fantasin flöda.
Ronneby, Karlshamn

Karlskrona

2, 8 ggr | 700, 1250 kr

5 ggr | 800 kr

Ledare: Mia Sjösten, Louise Otmalm

Ledare: Ann-Sofie Svedström

Vedic Art
Lekfullt och kravlöst målande.

Glasfusing
Tekniken går ut på att skära, krossa och
slipa glas som bränns i en specialugn.

Ronneby

Ronneby

8 ggr | 1600 kr

3 ggr | 550 kr

Ledare: Christin Ohlin

Ledare: Lars Söderström

Bokbinderi - en enkel resa från
papper till bok
Genom olika tekniker, material och
verktyg ger vi hantverket ett nytt liv.
Karlskrona

Tälja
Lär dig grunderna att tälja med kniv och
yxa. Arbetet kommer främst ske i färskt
virke och vi följer processen från stock
till färdig produkt.

5 ggr | 850 kr

Ronneby

Ledare: Kristina Petersson, Susanna

6 ggr | 950 kr

Alola

Ledare: Nisse Stormlod

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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NAVIGATION
Förarintyg för fritidsbåt
Lär dig navigeringens grunder och de
vanligaste reglerna som gäller till sjöss.
Teoretisk kurs som ger behörighet att
föra fritidsbåt inomskärs. Detta är
baskursen - första steget inom
navigation.
Finns på alla orter i Blekinge
12 ggr | 1800 kr
Ledare: Boris Höjer, Magnus Gullbing,
Christer Friedh

Väder för båtfolk
Lär dig tolka och förstå väderprognoser
samt meteorologiska uttryck.

Fåglar för nybörjare
För dig som vill lära dig om dessa
fascinerande djur. Även utomhus!

Karlshamn

Karlskrona

6 ggr | 1200 kr

9 ggr | 1600 kr

Ledare: Christer Friedh

Ledare: Tony Svensson

NATUR OCH MILJÖ

TRÄDGÅRD

Motorsågskörkort klass A+B
I samarbete med Säker Skog erbjuds du
en kurs för A+B-behörighet.
Studiematerial och prov ingår.

Beskärning av fruktträd,
häckar, buskar och rosor
Lär dig grunderna i trädbeskärning och
få en god skörd med fin frukt.

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Ronneby

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 m. Vi
fördjupar oss ytterligare och kursen
omfattar bland annat navigering
utomhus och i mörker.

Olofström

4 ggr | 950 kr

10 ggr | 4750 kr

Ledare: Ingemar Olofsson

Ronneby, Karlshamn

Röjsåg
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.

12 ggr | 1800 kr
Ledare: Christer Friedh

Ledare: Göran Johansson, Magnus
Svensson, Henrik Häggblad, Lars-Ivar
Olofsson

Trädgårdsdesign
Till dig som är nybörjare i trädgårdsplanering. Rita din egen rabatt.
Ronneby
8 ggr | 1400 kr
Ledare: Catarina (Tina) Osbjer

Karlskrona, Karlshamn, Olofström

Utsjöskeppare
Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattensberäkningar,
utländska sjökort och tullbestämmelser.

8 ggr | 3900 kr

Karlshamn
12 ggr | 1800 kr

Jägarskolan med högvilt
Kursen leder till jägarexamen.

Ledare: Christer Friedh

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Ledare: Cecilia Rooth, Linnéa Persson,
Mats Hansson

Bli din egen trädgårdsmästare
Lär dig om jord, gödning, kalk,
kompost, så, sätta och beskära.
Karlskrona
6 ggr | 850 kr
Ledare: Karina Gånedahl

Kanalintyg
Intyg som krävs för färd i Europa.

20 ggr | 2950 kr
Ledare: Anders Håkansson, Michael

Bygg ditt eget insektshotell
Locka nyttiga pollinerare som fjärilar,
bin och humlor till din trädgård.

Karlshamn

Hesselberg, Kenneth Pettersson, Lars-

Karlshamn, helgkurs

3 ggr | 600 kr

Peter Runeson

1 ggr | 300 kr

Olofström

Ledare: Christer Friedh

VHF/SRC-certifikat
P.g.a. sin långa räckvidd är VHF-radion
det säkraste kommunikationsmedlet.

Ledare: Emil Ny

Biodling
En kurs för dig som vill bli biodlare.
Ledare: Bertil Frost, Richard

Odla i pallkrage
Tips på hur du kan odla frukt och
grönsaker i upphöjda bäddar.

Karlshamn

Johansson, Christer Lindgren, Ronnie

Karlshamn

6 ggr | 1250 kr

Persson, Nils-Erik Svensson, Anna

1 ggr | 200 kr

Ledare: Christer Friedh

Erlandsson

Ledare: Kersti Gustavsson
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Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FOTO
Fotografera utomhus
För dig som har en digital
systemkamera och nu vill ta nästa steg
med kreativt fotograferande utomhus.
Vi tittar på vad det är som gör att det
blir en bra bild och hur vi kan tänka när
vi komponerar en bild.
Karlskrona

Skrivarkurs för dig som vill
komma igång
Målet med kursen är att utveckla
skrivandet genom att skriva, läsa och
diskutera egna och varandras alster.
Släpp loss skrivandets krafter och låt det
blomma ut!
Karlshamn
10 ggr | 300 kr
Ledare: Rolf Bengtsson

MUSIK OCH DANS
Gitarr & Elgitarr & Ukulele
SV erbjuder både grund- och
fortsättningskurser. För mer info se vår
hemsida!
Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 900 kr
Ledare: Nathan Bissette, Magnus
Öhlander

3 ggr | 550 kr
Ledare: Andreas Mattisson

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet!

3 ggr | 550 kr

Hitta lugnet med Mindfulness i
naturen
Naturen i kombination med rörelse och
närvaro är bästa vaccinet mot vardagsstress. I denna kurs övar vi Mindfulness
i naturen som hjälper oss vara
närvarande: Här och Nu!

Ledare: Petter Elmberg

Karlskrona, Ronneby

Karlshamn

4 ggr | 550 kr

10 ggr | 550 kr

Ledare: Jeanette Oskarsson

Ledare: Eva Johansson, Martin Kemi

Yoga & vattenyoga
Vi har Yogakurser för alla åldrar oavsett
smidighet och förutsättningar.
Läs mer på vår hemsida!

Linedance
Dansa på linje oavsett ålder.

Karlshamn, Olofström

Ledare: Lena Mattson, Jeanette Palfi

Fotokurs
Lär dig ta bättre och mer
genomarbetade bilder med din
systemkamera genom hur slutare,
bländare och ISO påverkar fotot.
Karlshamn

SPRÅK
Enkel tyska för vardagen
Åker du till kontinenten för att handla?
Eller har du en granne från Tyskland
som du vill prata med?
Karlshamn
10 ggr | 950 kr
Ledare: Kerstin Wagner

Spanska för nybörjare
Kursen ger bra baskunskaper i uttal och
ordförråd.
Karlshamn
10 ggr | 950 kr
Ledare: Louise Otmalm

Italienska grund/forts
Vi lär oss prata italienska.
Karlskrona
10 ggr | 950 kr

Karlshamn
8 ggr | 600 kr
Ledare: Jennifer Tónlist

Lindy Hop grund/forts
Lär dig denna glädjefyllda pardans.

Karlshamn
10 ggr | 500 kr

Ledare: Ann Karlsson, Barbro
Olofsson

Latindans
Samba, Salsa och Cha-Cha-Cha.

Förvandla oro och klimatångest
till handling
Kursen vänder sig till dig som är
medveten om klimatförändringarna och
vill lära dig mer om vad du kan göra
konkret för att leva mer hållbart. Vi
utgår från boken "Ett hållbart liv".

Olofström

Karlskrona, Karlshamn
6 ggr | 700 kr
Ledare: Christer Engman, Björn
Gustavsson

Ledare: Giovanni Casadei

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

7 ggr | 700 kr
Ledare: Inger Rydén

DATORKUNSKAP
Datorkunskap grund/forts
SV erbjuder kurser i datorkunskap,
surfplatta eller smartphone både till
nybörjare och för dig som vill fördjupa
sig. Läs mer på SV:s hemsida eller
kontakta ditt lokala kontor för mer info!
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MATLAGNING
Friluftsmatlagning - utomhus
I kursen får du lära dig laga mat över
öppen eld.

ÖVRIGT

1 ggr | 250 kr

Aktiekunskap & Hitta
kursvinnare
Lär dig mer om aktieportfölj, börslistor,
utdelning och praktiska kunskaper varje
aktieägare har nytta av.

Ledare: Andreas Mattisson

Karlshamn, Olofström

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

DIGITALISERING

5 ggr | 950 kr

Italiensk matlagning
Laga härliga rätter från trakten runt
Medelhavet.

Ledare: Mats Widesjö

5 ggr | 1050 kr

Släktforskning
Lär dig grunderna för att kunna
släktforska på egen hand!

Ledare: Giovanni Casadei

Finns på alla orter i Blekinge

Lyckeby

Digitalisering från grunden
Vad är "Digitalisering" och vad kan
digitaliseras?
3 ggr | 500 kr

Ledare: Ann-Margret Kjellander,

Utveckla en digital innovation
Från idé till färdig produkt/tjänst.

Vegetarisk matlagning
Nyfiken på vegetarisk mat? En god
grund för att äta hälsosamt.

Staffan Knös, Vanja Stjernberg, Åsa

4 ggr | 800 kr

Lyckeby, Olofström

Trolleri med mynt och spelkort
Kursen för dig som vill lära dig
grunderna i fingerfärdigt trolleri, med
spelkort och mynt så kallat close uptrolleri.

5 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei, Anette
Modin

Olsson

Matlagning för singlar
Kom och laga mat med likasinnade –
detta är kursen för dig som är singel och
vill få inspiration.

Karlskrona

Lyckeby

Från loppisfynd till antikt
Vi går genom de olika historiska
epokerna från Renässansen och framåt.
Tag gärna med egna föremål till kursen.

5 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Tillverka chokladpraliner med
Petter
Gör dina egna praliner.

3 ggr | 550 kr
Ledare: Andreas Mattisson

Ronneby
3 ggr | 550 kr
Ledare: Tommy Romanov

Kursen erbjuds på samtliga orter.
3 ggr | 550 kr
Ledare: Petter Elmberg

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. 10 bröd
får du ta med hem samt fika och lunch
ingår i deltagaravgiften.
Mikklagård, Johannishus
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Jonas Castell, Ronny
Johansson

Örter och salvor
Av vilda och odlade örter lär du dig göra
salvor och tinkturer.
Karlshamn
5 ggr | 850 kr
Ledare: Kersti Gustavsson
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ELEKTRONIK
Elektronik grund och Arduino
Teori, komponenter, kopplingsövningar,
lödning och Arduino-programmering.
10 ggr | 1600 kr

Drönare, flyga och tillbehör
Regelverk, fota/mäta, anskaffa,
elektronik, tillbehör, flygövningar.
8 ggr | 1400 kr

VERKSTAD
Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
8 ggr | 1300 kr

DISTANSKURSER
Lagen om attraktion - LOAAttraktionslagen
Skapa ditt liv med hjälp av attraktionslagen. Enkla tekniker som gör att du kan
manifestera dina önskningar.

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära, MIG,
MAG, TIG och MMA.
8 ggr | 1300 kr

12 ggr | 1275 kr

Introduktion till CAD
Ritningsläsning och intro till CAD.

Ledare: Ilona Pajor Smith

8 ggr | 1300 kr

Excel på distans, grund/forts
Individuella studier där du får
möjligheten till coachning och feedback.

3D-printer
Kreativt arbete, prototypbygge, enkel
CAD, utformning och materialval.

5 ggr | 2045 kr

8 ggr | 1300 kr

Ledare: Philip Brandt

Förverkliga en innovativ idé
Stöd vid utveckling av produkt/ tjänst.
4 ggr | 800 kr

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2019
Under våren erbjuder vi spännande och intressanta föreläsningar. Flera av dem sker i
samarbete med biblioteken i Blekinge. För att vara garanterad en plats krävs
föranmälan antingen till SV eller till medarrangören. Entréavgiften varierar. Mer
information om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge och hur du anmäler dig
hittar du längst ner på sidan.

LINUS LURADE DÖDEN
- INGENTING ÄR
OMÖJLIGT!
Linus, en 15 årig hockeytalang som olyckades och
svävade mellan liv och död.
21 januari kl 18.00
Knut Hahnskolan, Ronneby
Fri entré
Linus Miketinac

Siiri Irskog

TROLLERI MED MYNT
OCH SPELKORT
Andreas lär dig grunderna i
fingerfärdigt trolleri, så kallat
close up-trolleri.
3 februari kl 12.00
SV:s lokal, Ronnebyg 9
Karlskrona
Entré 50 kr

LAGEN OM
ATTRAKTION. VILL DU
HA EN FÖRÄNDRING?
Inspirerande föreläsning om
hur du kan skapa det liv som
du vill ha.
28 januari kl 18:00
SV:s lokal V. Torgg 7 Ronneby
Fri entré
Ilona Pajor Smith

GRIBSHUNDEN
Siiri Irskog från Blekinge
museum berättar om
Gribshunden - Ett unikt vrak
från Columbus tid.
Gribshunden förliste år 1495 i
Ronneby skärgård.
22 januari kl 19.00
Ronneby stadsbibliotek
Fri entré

Andreas Mattisson

Eva Mathiasson

SKÖRDA REGNVATTEN
Hur vi tar tillvara regnvatten
och gör oss mindre beroende
av kommunalt vatten
i trädgården. I samarbete med
Sölvesborgs Trädgårdsförening.
4 februari kl 18.30
Sölvesborgs församlingshem
Entré 50 kr

Hivshu

MÖT HIVSHU
Hivshu, isbjörnsjägare och
livsguide från det nordligaste
urfolket i världen, Inughuit.
Han förmedlar sina förfäders
berättelser som gått i arv
under tusentals år.
7 mars, kl 19.00
Karlshamns stadsbibliotek
Fri entré

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FÖRFATTARKVÄLL
MARISOL
En medelålders man
upptäcker sin transidentitet
och hamnar i en kris som
leder till ett helt nytt liv.
12 februari kl 19.00
Ronneby stadsbibliotek
Entré 50 kr
Fredrik Ekelund

Michaela
Ivarsdotter

FÖRFATTARLÖRDAG
Annica Swanström, "Hedda"
och "Fotspår i vatten".
Michaela Ivarsdotter, "Koppar
och kopparslagare i Blekinge".
Eric Björngren, "Agdatorp".
Ragnvi Hyllstedt, "Återbruk".
16 mars, kl 14.00-16.30
Karlskrona stadsbibliotek
Fri entré
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FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2019
Under våren erbjuder vi spännande och intressanta föreläsningar. Flera av dem sker i
samarbete med biblioteken i Blekinge. För att vara garanterad en plats krävs
föranmälan antingen till SV eller till medarrangören. Entréavgiften varierar. Mer
information om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge och hur du anmäler dig
hittar du längst ner på sidan.

Niklas Kämpargård

Klara Sjöblom,
Hugo Gerdmar

Eva Robild

VANDRA
BLEKINGELEDEN
Ny guidebok kommer i vår.
19 mars, kl 18.30, Rödeby
bibliotek
27 mars, kl 18.30, Jämjö
bibliotek
24 april, kl 18.30, Lyckeby
bibliotek, Allaktivitetshuset
Fri entré

LÖRDAGSSTUND:
VÄX UPP!
Med lek, musik, cirkus och
trolleri behandlas frågor om
det lilla som växer. Familjeföreställning. I samarbete med
Olofströms Trädgårdsför.
23 mars, kl 11.00
Olofströms bibliotek
Fri entré

TRÄDGÅRDSLÖRDAG
En dag fylld med aktiviteter
som inspirerar till odling.
Föreläsning om Stadsodling
och odling i pallkrage med Eva
Robild. Mer information
kommer.
6 april, kl 11.00-15.00
Karlskrona stadsbibliotek
Fri entré

VÄLKOMMEN ATT
RINGA ELLER
KONTAKTA OSS!
Tel växel: 0771-210 400
• E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: sv.se/blekinge
• Facebook: facebook.com/
svblekinge
• Instagram:
vuxenskolanblekinge
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Niklas Kämpargård

VANDRA
BLEKINGELEDEN
26 mars, kl 19.00,
Karlshamns stadsbibliotek
2 april, kl 19.00, Ronneby
stadsbibliotek
Entré 50 kr
9 april, kl 18.30, Mjällby
bibliotek
Fri entré

Annevi Sjöberg

SKOGSTRÄDGÅRDEN
Föredrag med Annevi Sjöberg
en av författarna till 2018-års
trädgårdsbok ”Skogsträdgården - odla ätbart överallt”.
I samarbete med Olofströms
Trädgårdsförening.
2 april, kl 18.00
Olofströms bibliotek
Fri entré

Catarina Persson

SKAPA DIN EGEN
LUSTGÅRD
Trädgårdsinspiration, bilder
och berättelser från egen och
andras trädgårdar. Se
Facebook: "Trädgårdsfröjd"
som Catarina driver.
9 april, kl 19.00
Karlshamns stadsibliotek
Entré 50 kr

VÄLKOMMEN ATT
BESÖKA OSS!
Karlskrona Ronnebygatan 9
Ronneby V Torggatan 7A
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Ö Storgatan 34
Sölvesborg N Bryggerigatan 1

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

