Studieprogram våren 2016
Karlskrona ● Ronneby ● Karlshamn ● Olofström ● Sölvesborg

Välkommen
till vårens
kurser och
föreläsningar!

Nyheter!
Tala inför publik
Vegetarisk
matlagning

Hela vårt utbud
hittar du på
sv.se/blekinge

Viktigt att veta

Plats för nytänkande.

Anmälan
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller via personligt
besök på SVs expedition. Observera att vi inte regelmässigt
skickar bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi
skickar dig en kallelse före kursstart.

Nya tankar föds i våra studierum. Men också
i vår verksamhet på skolor, arbetsplatser och
i föreningar. Kanske under en röjsågskurs ute
i skogen eller ett Linedancepass i våra dansstudios. Och i ditt huvud.

SV förbehåller sig rätten att ställa in en cirkel/kurs före
start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då
rätt att återfå betald kursavgift.
Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att
meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått
bekräftat att du har en plats reserverad. Om kursen har
startat och du har deltagit vid en sammankomst har du
accepterat att avstå från ångerrätten.
Avbokning – Avanmälan
Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande om
startdatum finns angivet. Om du återtar din anmälan efter
att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut
en administrationsavgift:
- avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en
administrationsavgift på 10 % av deltagaravgiften, dock
lägst 100 kr.
- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du
halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift.
- avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjukdom eller
avflyttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot
intyg.
-ej avbokade biljetter debiteras.
Studietimmar
En studietimma är 45 minuter.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens
start eller enligt de betalningsvillkor som finns angivna på
inbetalningskort/fakturan. Vid påminnelse av obetald avgift
debiteras påminnelseavgift. Litteratur och arbetsmaterial
ingår inte i deltagaravgiften om inget annat anges.
Försäkring
Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under
studietiden, samt vid resa till och från studielokalen.
Studielokaler
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till.
Information hittar du på din kallelse.

Utmana dig själv och ta en paus från alla
måsten! Ge dig tid för det du längtar efter att
göra. Kanske ta jägarexamen eller att äntligen få
sjunga i ett rockband?
Gå in på vår nya hemsida www.sv.se/blekinge
och surfa runt bland vårens nya cirklar, föreläsningar och spännande erbjudanden. Är det
något du saknar? Eller har du tankar som kan
göra oss ännu bättre? Berätta gärna det. Om du
redan är nöjd, boka bara din drömcirkel helt
enkelt.
Vilka tider skulle du vilja gå en studiecirkel?
Hur kan vi underlätta så att du verkligen kommer iväg? Vi är öppna för nya idéer och mötesplatser. Hör av dig till oss på 0771-210 400 eller
blekinge@sv.se.
Välkommen till det nya SV!
Elaine Lindeborg
Avdelningschef SV Blekinge
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MUSIK
Gitarr
Vilken musik vill du lära dig
spela? Det kan vara allt från
klassiskt till hårdrock..

Gilla oss på
Facebook The Tube
SV Blekinge

Blekinge | 10 ggr | 900 kr
Ledare: Göran Mattisson,
Mattias Miding, Robert Furlong
Elgitarr/Lead Guitar Nyhet!

Elgitarr för dig som tröttnat
på att kompa och vill gå
vidare till gitarrhjältenivå.
Blekinge | 10 ggr | 900 kr
Ledare: Robert Furlong

Ukulele
Ett litet behändigt instrument
som alla har plats för.
Ronneby | 10 ggr | 900 kr
Ledare: Göran Mattisson

Säckpipa
Vi lär oss grunderna i konsten
att spela säckpipa med hjälp av
vår skotske ledare.
Karlskrona, Ronneby

Hiphop fusion
Hiphop/street är dansstilen
som från början utvecklades
på gatorna i USA.

HANTVERK

Silverlera
Prova på att arbeta med
silverlera som är ett återvinningssilver med en silverhalt
på 999/1000.

10 ggr | 600 kr

Möbeltapetsering
Du får praktiska kunskaper
om olika tekniker i möbeltapetsering.

Ledare: Malaika Holmén,

Ronneby | 7 ggr | 2450 kr

Ledare: Marita Bergquist,

Mariam Kamara

Ledare: Margareta Sundén

Åsa Hansén

Lindyhop
Lär dig en glädjefylld, social
pardans som dansas till
Swingjazz/Blues.
Nybörjare eller fortsättning.

Keramik
Lär dig mer om drejning,
kavling och glasering.
Förverkliga dina idéer och
låt dig inspireras till nya.

Skulptera i lättbetong
Du får lära dig olika moment
för att forma och färdigställa
skulpturer.

Karlshamn | 10 ggr | 400 kr

Karlshamn | 10 ggr | 1250 kr

Ledare: Bengt Grahn

Afrikansk fusion
Upplev de afrikanska
rytmerna och musiken!

Ledare: Ewa Johansson

Sölvesborg | 7 ggr | 900 kr

Ronneby, Karlshamn | 10 ggr | 600 kr

Latindans
Samba freestyle, salsa och
cha cha utan partner. Du får
också träna smidighet och
snabbhet.

10 ggr | 900 kr
Ledare: David Adam

Ronneby, Karlshamn

DANS
Linedance
Allsidig dansform med danssteg inlånade från de flesta
dansstilar i världen.
Karlshamn | 10 ggr | 490 kr
Ledare: Åsa Hansén, L. Mattsson

Ledare: Malaika Holmén,
Mariam Kamara

Letar du eller ditt band
efter studio att spela in i?
SV Blekinge och Exercise
Music jobbar varje dag för
att skapa förutsättningar för
musiker! Band som är anslutna till The Tube har rabatt!

Martin Kemi

Ledare: Louise Otmalm
Madeleine Johannesson

Blekinge | 3 ggr | 500 kr

Ronneby | 4 ggr | 600 kr

Porträttmålning
Måla porträtt i olja, akryl,
akvarell eller blyerts.

Olofström, Karlshamn

Silversmide
Prova på att göra ditt eget
smycke i silver. Ring, halsband, brosch eller något
annat vackert!

7 ggr | 600 kr

Karlskrona | 7 ggr | 1300 kr

Ledare: Inger Rydén Vivamos

Karlshamn | 7 ggr | 900 kr

Från loppisfynd till antikt
Lär dig om gamla föremål.
Tommy startade Loppisen i
Brunnshallarna 1984.

Olofström | 5 ggr | 1000 kr

Ronneby | 3 ggr | 450 kr

Ledare: Katarina Andersson,

Ledare: Tommy Romanov

Karlshamn | 10 ggr | 1100 kr
Ledare: Louise Otmalm

Hans Lundin, Ingvar A-Mårtensson

För anmälan och mer information om kursstart: www.sv.se/blekinge | 0771-210 400
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SV inleder nytt
samarbete med Lilla
Köksgården i Röaby!
Hos Heike Tlatlik kan du gå
en kurs i Tovning, Spinna,
Gourmetmatlagning, Småskalig odling, Vilda växter
och ogräs, m.m.
Kurserna hos Lilla Köksgården hittar du på SV hemsida.
Olja-, Akvarell-,
Akrylmålning
Kursen vänder sig både till dig
som är nybörjare inom måleri
och till dig som målat ett tag.

Maskinstickning Nyhet!
Här är kursen för dig som
redan har en stickmaskin
men som inte kommit igång.
Karlskrona | 6 ggr | 1200 kr

VERKSTAD
Elektronik för nybörjare
Teori och praktisk elektronik
med bygge och lödning.

Ledare: Maria Koltunova

Klädsömnad
Skapa ditt eget mode efter
egna mönster.

Grundläggande mikrodator system Arduino
Lär dig programmera och använda sensorer och displayer.

10 ggr | 1200 kr
Ledare: Britt-Mari Eriksson,
Maria Koltunova

Kurserna går även att kombinera
enligt deltagarnas önskemål.
Svängsta | 8 ggr | 1100 kr
Ledare: Fredrik Bergquist,

Karlskrona, Karlshamn

Fortsättning Arduino
Lär dig att kommunicera trådlöst och använda pekskärmar.

Lars Söderström, Magnus
Dahlbom, Raimo Hagelberg
I samarbete med Blekinge

Textilt återbruk
Du kanske har några kläder
eller andra textilier som du
10 ggr | 1300 kr
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg inte använder längre? Sy om
dem till ett konstverk, ett
10 ggr | 1000 kr
nytt plagg eller något annat!
Ledare: Bob Matson, Gideon

Mekatronik och robotplattformar Arduino
Bygg din egen robotplattform styrd av mikrodatorn
Arduino.

Johansson, Sabrina Taforu,

Bygga och styra en
multikopter, drönare, samt
andra systemlösningar
Vi bygger med standardkomponenter och delar utskrivna i 3D-printer.

Karlskrona, Ronneby

Karlskrona | 3 ggr | 450 kr

Henry Palmqvist, Maria Pettersson Ledare: Gunilla Barrdahl

Slöjdklubben 7-14 år
Lär dig slöjda i olika material
och tekniker som tälja, sy,
trycka och fläta. I samarbete
med Blekinge Läns Hemslöjd
och Blekinge Museum.

Forntida tekniker
Använd dig av naturens material och resurser. Användbara växter, stenverktyg,
göra upp eld och mycket mer!

Karlskrona | 8 ggr | 700 kr

Ledare: Franciszek Mazij

Ledare: Johanna Berup

Verkstad
Smältsvetsning; MIG, TIG och
MAG. Grunder, skydd och
säkerhet, materiallära och
praktiska övningar.

Ronneby | 3 ggr | 600 kr

3D-printer, handhavande och självbygge
Vi lär och tränar CAD samt
skriver ut delar på en befintlig 3D-skrivare.

Uppfinnareverkstad.

TR ÄDGÅRD
Bli din egen trädgårdsmästare
Grundkurs där du får lära dig
att sätta rätt växt på rätt plats.
Karlskrona | 6 ggr | 700 kr
Ledare: Karina Gånedahl

Trädgårdsslöjd - fläta
Fläta stöd och koner som du
kan smycka din trädgård med!
Karlshamn | 3 ggr | 550 kr
Ledare: Åsa Hansén,
Marita Bergquist

Foto: Kristofer Borvall, kborvall.se

Visste du att
man kan starta
en studiecirkel i
nästan vad som
helst?
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Kallelse skickas före kursstart, vid för få anmälningar skjuts kursen fram.
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Fem i topp - mest populära
cirklarna från studieprogrammet förra året.

1. Smartphone/Surfplatta
2. Motorsågskörkort
3. Keramik
4. Yoga
5. Målning
NAVIGATION
Förarbevis
Inga förkunskaper. Grunden
för hantering av fritidsbåt upp
till 12x4 m.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 1300 kr
Ledare: Christer Friedh,
Boris Höjer

MATLAGNING
Kostnad för mat tillkommer
i alla matlagningskurser.
Vegetarisk matlagning
Nyhet!
Är du nyfiken på vegansk mat
eller vill utöka din receptbank?
Du lär dig laga god, nyttig,
mättande och stärkande mat
som passar hela familjen.
Karlshamn | 4 ggr | 650 kr
Ledare: My Björk

HÄLSA & LIVSSTIL
Vägledd meditation
Kursen syftar till att göra
olika inre resor för att lära
känna oss själva och vårt
egna symbolspråk.

Forts. | 10 ggr | 1050 kr
Ledare: Kristin Lindahl

Mindfulness
Ett förhållningssätt till livet som
motverkar oro och stress, en förmåga att lära känna och öva upp.
Ledare: Åsa Hansén

Örter och salvor Nyhet!
Från vilda och odlade örter lär
du dig göra salvor och tingturer.

Matlagning till
vardags och fest

Yoga - balans i kropp & själ
Yoga lämpar sig för alla i varje
ålder och livssituation. Läs mer på
vår hemsida om SVs erbjudanden!

Karlskrona | 5 ggr | 950 kr

Ledare: Marie Herbst,

Ledare: Sven Norén

Italiensk matlagning
Karlskrona | 5 ggr | 950 kr
Ledare: Giovanni Casadei

SPR ÅK
Språk öppnar dörren till en ny
värld. Lär dig ett nytt språk
eller fräscha upp dina gamla
kunskaper under lättsamma
och trivsamma former! På vår
hemsida kan du göra språktest
enligt Europarådets nivåskala.

Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 1300 kr
Ledare: Christer Friedh

Svenska
Spanska
Tyska
Franska
Italienska

Utsjöskeppare
Fortsättning på kustskeppare.
Du får bl.a lära dig planering
av långresa utmed kontinenterna, tidvattensberäkningar,
utländska sjökort och tullbestämmelser.
Karlshamn | 12 ggr | 1500 kr
Ledare: Christer Friedh

Christina Baier

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

Leif Ericsson

Ronneby, Karlshamn,

Dieter Dinkel

4 ggr | 700 kr

Christina Baier

Ledare: Christer Friedh

Karlshamn | 5 ggr | 750 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

Kustskeppare
Fortsättning på förarbevis.
Innehåller navigering utomskärs och till havs.

Nybörjare | 10 ggr | 850 kr

Ledare: Ulla-Britt Karlsson

Karlshamn | 5 ggr | 600 kr
Ledare: Una Qvarnström

Karlshamn, Sölvesborg

Karlskrona | 8 ggr | 800 kr

Karlshamn | 5 ggr | 650 kr

Fermentera med mera
Nyhet!
För dig som är nyfiken på den
urgamla konsten att fermentera/mjölksyra saker för att göra
livsmedel ännu bättre och konservera dem på ett nyttigt sätt.

Tai Chi/Qi Gong
Tai Chi som är en form av
Qi Gong som främjar hälsan
genom sin naturliga stimulans
av kroppens akupunkturpunkter.

Giovanni Casadei
Annica Hörnell

Arabiska nyb. Bosaina Abdelaziz
Rebecka Magnusson
Arabiska fort. Mohamed AbdGawad
Polska
Maria Vigren
Tai Chi för seniorer
Portugisiska Nancy Gennari
Skonsam träning för hela kroppen. TeckenEila Q-Lin
Karlskrona | 10 ggr | 450 kr
språk

Kanalintyg
För att färdas på Europas
inre vattenvägar och kanaler
är Kanalintyg obligatoriskt.
Karlshamn | 3 ggr | 500 kr
Ledare: Christer Friedh

Ledare: M. Andrén-Markusson
För anmälan och mer information om kursstart: www.sv.se/blekinge | 0771-210 400
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Besök oss även
på YouTube Studieförbundet
Vuxenskolan
Blekinge

NATUR & MILJÖ
Motorsågskörkort
Studiecirkel för A+B behörighet i motorsågning. Studiematerial och ett prov ingår.
Karlskrona, Ronneby,

Biodling
Nyfiken på bin? Då är detta
cirkeln för dig!

Ledare: Lars-Ivar Olofsson,
Magnus Svensson,
Karl-Gustav Wass

Röjsågskörkort
Studiecirkeln leder till behörighet RA+RB. Studiematerial och ett prov ingår.

8 ggr | 800 kr
Ledare: Bertil Frost,

Blekinge | 6 ggr | 1000 kr

Ta bättre naturbilder
Träffar sker på olika platser i naturen för att lära sig ta bättre och
mer genomarbetade naturbilder.

Lars Hultgren, N-E Svensson

Ledare: Jane Jonasson,

Karlskrona, Ronneby,

Mattias Miding

Karlshamn | 5 ggr | 800 kr

Drottningodling
Den viktigaste individen i ett
bisamhälle är drottningen.
Denna kurs är en fortsättning på biodling.

Dator Fortsättning
För dig som vill ha en fördjupning i datorkunskap.

Ronneby, Karlshamn

Ledare: Jane Jonasson,

5 ggr | 500 kr

Petter Elmberg

TR AFIK

8 ggr | 3900 kr
Ledare: Tommy Jönsson,
Linnéa Persson, Cecilia Rooth

Jägarskolan
Cirkeln leder till Jägarexamen. Övningsskytte
och skytteprov tillkommer.

Ta hand om din cykel
Bli vän med din cykel, laga
den och spara hundralappar
på reparation. Kursen leds
av utbildad cykelmekaniker,
inget är för stort eller smått.
Karlshamn, Olofström

Karlskrona, Ronneby,

5 ggr | 600 kr

Karlshamn, Olofström

Ledare: Michael Schönveller

20 ggr | 2100 kr
Ledare: Anders Håkansson,
Tolie Månsson, K. Pettersson,
Lars-Peter Runesson
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Ledare: Ingemar Magnusson,

Blekinge | 6 ggr | 1000 kr

Ledare: Lars Hultgren

Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Olofström

FOTOGR AFERING

Dator Grundkurs
Lär dig grunderna i Windows,
Office, Internet, m.m.

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

Karlshamn, Olofström
10 ggr | 4750 kr

DATORKUNSK AP

Petter Elmberg

Mobilkamera Nyhet!
Med hjälp av olika fotoappar
kan du använda din kamera i
mobiltelefonen till max.
Ronneby, Karlshamn | 3 ggr | 600 kr

Sociala medier
Om du vill lära dig mer om
facebook, twitter, instagram,
pinterest, flickr är detta
kursen för dig!

Ledare: Petter Elmberg

Praktisk fotografering
Olofström | 5 ggr | 600 kr
Ledare: Åke Bondesson

Blekinge | 3 ggr | 400 kr
Ledare: Jane Jonasson

Digitalfoto grund/forts
Karlshamn | 5 ggr | 800 kr
Ledare: Kristofer Borvall

GÅ EN KURS PÅ DISTANS!
Just nu erbjuder SV Blekinge följande distanskurser:
Skapa din egen podcast
iPad som hjälpmedel för synskadade
Adobe InDesign, Adobe Lightroom
Besök SV Blekinges distansplattform på www.sv.se/flexosfaren

Kallelse skickas före kursstart, vid för få anmälningar skjuts kursen fram.

BILD & LAYOUT

ÖVRIGT

Adobe Photoshop
Grundläggande om bildbehandling.

MOBILT

BOKFÖRING

6 ggr | 1200 kr

Karlshamn | 6 ggr | 600 kr

Geocaching Nyhet!
Modern skattjakt där man
med hjälp av GPS-mottagare
letar sk. cacher vars koordinater
är utlagda på internet.

Ledare: Maria Bogren,

Ledare: Magnus Dagmyr

Karlshamn, Olofström | 3 ggr | 500 kr

Karlshamn | 7 ggr | 1200 kr

Ledare: Jane Jonasson

Ledare: Louise Bergenrup,

Pistolskyttekortet Nyhet!
För alla som är intresserade av
pistolskytte! Pistolskyttekortet
Ronneby, Karlshamn Sölvesborg krävs också för att få tävla.

Petter Elmberg

Adobe Photoshop
Elements
Karlshamn, Olofström
6 ggr | 1000 kr
Ledare: Åke Bondesson,
Petter Elmberg

Knäck koden i
Matematik Nyhet!
Upptäck hur matten fungerar
och hänger ihop. Detta är kursen för dig som aldrig varit nöjd
med svaren på dina frågor om
”Varför?”. Du kan förstå!
Karlskrona | 6 ggr | 600 kr

Adobe Lightroom
Professionellt och prisvärt
fotohanterings- och
redigeringsprogram.
3 ggr | 500 kr
Ledare: Kristofer Borvall

Karlshamn, Olofström

Jane Jonasson

Smartphone iPhone/Android
Praktiska övningar, bild- och
texthantering, videosamtal,
koppla ihop mobil med dator.
Blekinge nyb | 4 ggr | 650 kr
Blekinge forts | 4 ggr | 650 kr
Ledare: Jane Jonasson

Ledare: Leif Önneflod

Tala inför publik Nyhet!
Samtalsgrupp för att bygga
självförtroende. Lär dig mästra de sociala koderna.

Datorbokföring
För dig som är nybörjare i
praktisk- och datorbokföring. Visma SPCS, datorvana
krävs.

Surfplatta iPad/Android
Du lär oss mer om appar, funktioner och mycket mer! Möjlighet att låna surfplatta finns.

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning
grund/dator
Cirkeln vänder sig till dig
oavsett om du är nybörjare
eller har släktforskat tidigare
och vill fördjupa dig.
Blekinge | 7 ggr | 1000 kr
Ledare: Inger Borg, Staffan

Blekinge nyb | 4 ggr | 650 kr

Knös, Ylva Silverbern,

Ronneby | 3 ggr | 450 kr

Blekinge forts | 4 ggr | 650 kr

Åsa Olsson

Ledare: Robert Furlong

Ledare: Jane Jonasson

FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2016
Föreläsnings- och Prova-på kväll i Karlskrona
Välkommen till SV i Karlskrona och en föreläsningskväll kombinerat med Prova-på aktiviteter!
Torsdag 28/1 kl 18:00 Karlskrona, SVs lokal. Fri entré!
Medverkande: Maria Petersson-Akvarell, Sabrina Taforu-Olja/Akryl, Katarina AnderssonGuld/Silversmide, Leif Önneflod-Matematik

Föreläsnings- och Prova-på kväll i Ronneby
Välkommen till SV i Ronneby och en föreläsningskväll kombinerat med Prova-på aktiviteter!

Onsdag 27/1 kl 18:00 Ronneby, SVs lokal. Fri entré!
Medv: Heike Tlatlik-Tova & Matlagning, Bengt Grahn-Skulptera i lättbetong, David Adam-Säckpipa

Tillfälligt ur funktion
Hur hittar man tillbaka till livsglädjen efter ett personligt trauma? Välkomna att bli inspirerade!

KULTUR
Guldkorn i Karlskrona
Succé med cirkeln om Karlskrona är tillbaka och tar dig
med på en resa från Karlskronas grundande 1680 till
den stad som 1989 tillkom
på Unescos världsarvslista.
Karlskrona | 6 ggr | 700 kr
Ledare: Lasse Larsson

Onsdag 3/2 kl 18:30 Karlskrona, SVs lokal. Onsdag 10/2 kl 18:30 Karlshamn, SVs lokal.
Entré 20 kr går oavkortat till medicinsk forskning av missfall. Föranmälan krävs. Föreläsare: Jane Jonasson

Odla i grus
En fröjd för den late. Grönsaker smakar, blommorna blomstrar så det knakar. För alla intresserade!
Tisdag 9/2 kl 18:30 Sölvesborg, SVs lokal. Tisdag 16/2 kl 18:30 Karlshamn, SVs lokal.
Föreläsare: Tuija Finnilä. Entré: 100 kr, föranmälan krävs.

FÖRETAGARE? SE HIT!
SV erbjuder anställda inom företag, organisationer och förvaltningar skräddarsydda
utbildningskoncept inom bl.a. följande:
Teambuildning - styrelse och mötesteknik | Svenska i din yrkesroll
The Future Café - att arbeta tillsammans | Engelska i din yrkesroll
Affärsredovisning och lönehantering
| IT, Sociala medier
Hälso- och livsstilscoaching
| Samtal om hållbarhet
LEANSPEL - ett verktyg för förståelse och motivation
Vår tillgänglighet är stor då vi kan erbjuda kurser både lokalt och globalt. Fina och moderna
studierum/salar centralt belägna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
För anmälan och mer information om kursstart: www.sv.se/blekinge | 0771-210 400

Hyra lokal?
Behöver du lokaler till konferens, möten eller utbildning?
Då är du välkommen att
hyra våra lokaler centralt i
varje ort. Ladda ner vår folder från hemsidan eller ring
Carina för mer information,
0454-30 61 60.
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Hela vårt utbud hittar
du på sv.se/blekinge.

Foto: Kristofer Borvall, kborvall.se

Karlskrona

Ronnebygatan 9 ● 0455-30 73 70

Ronneby

Kungsgatan 9 ● 0457-752 90

Karlshamn

Drottninggatan 84 ● 0454-30 61 50

Olofström

Bredgatan 33 ● 0454-993 37

Sölvesborg

N:a Bryggerigatan 1 ● 0456-122 00

Telefon växel: 0771-210 400
blekinge@sv.se
www.sv.se/blekinge
facebook.com/svblekinge

