
Välkommen 
till höstens  
kurser på 

Öland!

Mer info & anmälan
0771-20 20 70 
sv.se/kalmarlan

Målarcirkel med Eva Wallenbrink
Du väljer själv vilken målarteknik: 
olja, akryl, akvarell m.m.
BORGHOLM Start 11/9
10 ggr | 1250 kr | ons 10.00-12.30

Målarkurs i Vedic Art
Kursen för dig som vill släppa taget 
om prestationsångesten.
BORGHOLM Start 3/10
8 ggr | 900 kr | tor 14.00-16.30

Fritt Broderi
Vi skapar vackra ting är arbetet växer 
fram stygn för stygn och med  
blandade material och tekniker.
FÄRJESTADEN Start 2/9
6 ggr | 650 kr | mån 16.00-19.00

Bildväv/Flamskvävnad i ram
En kurs för dig som är nyfiken på: 
flamskvävnadens grunder men passar 
även för dig som vill väva fritt.
FÄRJESTADEN Start 5/9
6 ggr | 650 kr | tor 13.30-16.30
BORGHOLM Start 3/9
6 ggr | 650 kr | tis 13.30-16.30

Trädbeskäring Löttorp
Fruktträd och bärbuskar, rätt  
beskärning ger bättre skörd.
LÖTTORP Start 5/11
3 ggr | 550 kr | tis 18.30-20.45
BORGHOLM Start 6/11
3 ggr | 600 kr | ons 18.30-20.45

Permakulturodling
Odla och leva uthålligt, genom att  
härma ekosystemens sätt att fungera. 
LÖTTORP Start 5/9
10 ggr | 600 kr | tor 18.30-20.45

Motorsågskörkort klass A och B
Målsättningen är att genom att lära 
sig ett säkert handhavande av motor-
sågen ska olyckor och tillbud minska, 
samtidigt som arbetet med motor-
sågen ska bli effektivare och roligare.
FÄRJESTADEN Start 1/10
7 ggr | 4750 kr | tis 19.00-21.30
BORGHOLM Start 2/10
7 ggr | 4750 kr | ons 19.00-21.30
LÖTTORP Start 7/10
7 ggr | 4750 kr | mån 19.00-21.30

Biodling fortsättning
Under sakkunnig ledning får du lära 
dig mer om bin och biskötsel.
BORGHOLM Start 9/10
5 ggr | 700 kr | ons 18.00-20.30

Engelska konversation
BORGHOLM Start 10/9
10 ggr | 800 kr | tis 14.00-15.30

Aktiekunskap nybörjare
Vi vill inspirera och skola in dig på ett 
långsiktigt och regelbundet sparande i 
aktier och fonder. Inkl material. 
BORGHOLM Start 2/10
8 ggr | 1285 kr | tis 18.30-21.00


