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Aktiekunskap grundkurs -  
Intresseanmälan 
Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår 
nybörjarcirkel vill inspirera och skola 
in dig på ett långsiktigt och regelbun-
det sparande i aktier och fonder. Med 
grundläggande kunskaper om aktie-
marknaden får du en perfekt start för 
en mer aktivt förvaltning.  
BORGHOLM start 25/3 
8 ggr | 1285 kr | On 18.30-21.00

Bli vän med din Iphone (Apple) 
För dig som vill bli vän med din iPhone 
och veta mer om Appar, batteritid, olika 
symboler och hur du kan påverka din 
telefon med olika inställningar.  
BORGHOLM start 17/3 
3 ggr | 875 kr | Ti 13.00-15.15

Bli vän med din smartphone 
(Samsung) 
För dig som vill bli vän med din smartp-
hone och veta mer om Appar, batteritid, 
olika symboler och hur du kan påverka 
din telefon med olika inställningar. 
BORGHOLM start 17/3 
3 ggr | 875 kr | 10.00-12.15

Målarcirkel med Eva
I denna cirkel har du möjlighet att välja 
vilken målarteknik du vill använda : 
olja, akryl, akvarell m.m. Du kommer 
att träffa vår enastående cirkelledare 
Eva Wallenbrink som kommer att gå 
igenom olika teknikerns teori med hela 
gruppen men också vägleda varje per-
son individuell. BORGHOLM start 26/2 
10 ggr | 1200 kr | 10.00-12.30

Permakulturodling 
Odla och leva uthålligt, genom att 
härma ekosystemens sätt att fungera. 
Här kan du lära dig hur du kan fånga 
och lagra energi, bygga ekonätverk och 
sluta kretslopp.  
LÖTTORP start 6/2 
10 ggr | 600 kr | To 18.30-20.45

Engelska konversation 
En kurs för dig som vill bli mer bekväm 
i en konversation. Repetition av bask-
unskaper och viss grammatik. 
BORGHOLM start 11/2 
10 ggr | 800 kr | Ti 11.00-15.30

Vandra i Anna Rydstedts och 
Margit Fribergs fotspår
Anna Rydstedt skrev poesi och Margit 
Friberg historiska romaner som 
utspelar sig på Öland. Vi läser texter av 
och om författarna och vi blir guidade 
i deras hemmiljöer i Smedby och 
Ventlinge. Start 29 april på biblioteket 
i Färjestaden därefter fyra onsdagar 
i maj.  
MÖRBYLÅNGA start 29/4 
5 ggr | 1000 kr | On 13.00-17.00

Motorsågskörkort A+B 
Målsättningen är att genom att lära sig 
ett säkert handhavande av motorsågen 
ska olyckor och tillbud minska, samti-
digt som arbetet med motorsågen ska 
bli effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
LÖTTORP start 24/2 
7 ggr | 5550 kr | Må 19.00-21.30
FÄRJESTADEN start 25/2 
7 ggr | 5550 kr | Ti 19.00-21.30
BORGHOLM start 26/2 
7 ggr | 5550 kr | On 19.00-21.30

Fröbytardag 
Fröbytardagen handlar om att utväxla 
frön som du samlat i din trädgård, från 
ditt jordbruk eller naturen, att möta 
andra trädgårdsentusiaster och erfarna 
odlare.  
LÖTTORP start 15/2 
1 tillfälle | Lö 11.00-14.00

Biodling för nybörjare
Du kan lära dig om hur ett bisamhälle 
fungerar och hur man tar hand om en 
kupa så att du kan börja med din egen 
biodling. (Nästan fullbokad) 
BORGHOLM start 3/3 
10 ggr | 1200 kr | 18.30-21.00


