SÖLVESBORG

Himlen
runt hörnet
Heaven around the corner
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Vad drömmer du om?

What do you dream about?

Hemester är ordet på allas läppar just nu, och
du behöver inte resa långt bort för att uppleva lummiga skogar, idylliska fiskelägen, vita
sandstränder och glittrande hav. I Sölvesborg
finns massor att upptäcka för såväl infödda
sölvesborgare som turister.

‘Staycation’ is the word on everyone’s lips right
now, and you don’t have to travel far to experience
lush forests, idyllic fishing villages, white sandy
beaches and sparkling seas. In Sölvesborg, there
is plenty to discover for both native Sölvesborgers
and tourists.

Kanske drömmer du om aktivt friluftsliv i
förtrollande vacker natur, eller om härliga, lata
dagar med sol och bad. Eller så vill du hellre
strosa längs mysiga kullerstensgator, äta gott
och utforska lokalt kulturliv. Oavsett vem du är
– låt denna broschyr guida dig till nya
smultronställen!

Perhaps you are dreaming of an active outdoor life
in enchantingly beautiful nature, or of lovely, lazy
days of sun and swimming. Or maybe you would
rather stroll down cosy, cobbled streets, eat well
and explore local cultural life. No matter who you
are – let this brochure guide you to new special
places!

Listershuvud
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Way out bros:
Äventyrsproffsen
trivs i Sölvesborg

Det här är Forrest & Indiana – @wayoutbros.
Under 2021 besöker bröderna Sölvesborg fyra
gånger för att uppleva allt som ett år i ”den fria luften”
erbjuder. När vi ses summerar de intrycken från sin
vintervecka:
”Åk hit! När som helst på året! Du fyller lätt en hel
vecka med aktiviteter och det är inte långt till någonting. Variationen är enorm – från strand och hav till
skog och sjö. Höjdpunkterna? Att rida islandshäst,
frusna vatten och människornas varma engagemang.
Vi är så glada för möjligheten att få fler att upptäcka
mer av Sölvesborgs natur och längtar till nästa
besök!”

This is Forrest & Indiana – @wayoutbros. In
2021, the brothers will visit Sölvesborg four times to
experience everything that a year in the ‘open air’ has
to offer. When we meet them, they summarise the
impressions from their winter week:
“Go here! Any time of year! You can easily fill an entire
week with activities and it’s not far to anything. The
variety is incredible – from beaches and the sea to
forests and lakes. Highlights? Riding an Icelandic
horse, the frozen water and the warm dedication of
the people. We’re so happy for the chance to get more
people to discover more of Sölvesborg’s environment
and are longing for the next visit!”

Följ @visitsolvesborg på Instagram för att ta del av
@wayoutbros tips och äventyr, årstid för årstid.

Follow @visitsolvesborg on Instagram to see
Wayoutbro’s tips and adventures, season by season.
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7 dagar med
@wayoutbros
och lika många
äventyr

Lev ut dina drömmar och bli
en cowboy för en dag. Boka en
guidad ridtur med islandshästar i
Sandviken eller på Ryssberget.
En underbar naturupplevelse som
känns helt ”rätt” i hjärtat.

Utforska Sölvesborgs vandringsleder på Listershuvud och på
Stibyberget, eller varför inte den
stadsnära Sölvesborgsleden?

Ta färjan ut till Hanö, en perfekt
dagsutflykt oavsett tid på året.
Biljett går att köpa ombord.

Skåda en av de bästa showerna
som naturen erbjuder, fånga en
solnedgång på Sillnäs udde.

Laga mat under bar himmel och
absolut tystnad med utsikt över
Grundsjön på Ryssberget. Kanske
en stekhällsgrillad halloumiburgare
kan smaka gott?

Gör en tidsresa från den uråldriga
känslan av att sitta på hästens rygg
till ett eldrivet äventyr över Sölvesborgsbron på Segway.

Ta dig fram med spänning och hög
hastighet, utforska Listerlandet
och mer därtill med mountainbike.
Har du ingen cykel kan du hyra på
exempelvis havochskogisyd.se
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Fågelskådning
/Birdwatching
Sträckande, häckande och härliga
upplevelser

Varför inte testa fågelskådning? Allt du behöver är
en kikare och en bra fågelbok. Här finns väldigt fina
chanser till varierad fågelskådning. Totalt har runt
300 arter noterats i kommunen och allra bäst är
möjligheterna under våren och hösten. Då passerar
sträckande fåglar på sin väg mellan häcknings- och
övervintringslokaler. Några rastar här för att vila eller
äta upp sig och kan skådas på närapå hela Listerlandet, på Vesan eller vid Siesjön. Sommartid finns en av
Sydsveriges viktigaste sjöfågelkolonier på Falkaholmen
vid Tredenborg. Där trivs Kentsk tärna och Svarthuvad
mås, arter som annars håller sig på kontinenten. Men
så är ju Sölvesborg också Blekinges riviera.
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Migrating, breeding and wonderful
experiences

Why not try birdwatching? All you need is a pair of
binoculars and a good bird book. There are very good
chances for varied birdwatching here. In total, around
300 species have been observed in the municipality
and the best opportunities are in the spring and
autumn. That is when migratory birds pass by on
their way between breeding and wintering grounds.
Some take a break here to rest or eat and can be seen
in almost all of Listerlandet, at Vesan or by Siesjö. In
summer, one of southern Sweden’s prime seabird
colonies is located on Falkaholmen near Tredenborg.
Sandwich Terns and Mediterranean Gulls thrive here,
species that otherwise stay on the continent. But then
Sölvesborg is also Blekinge’s Riviera.

Ornitologterminologi
Du som inte är en inbiten fågelskådare behöver
kanske lite hjälp med terminologin?
Lokaler = platser där fåglar finns att skåda
Sträckande fåglar = flyttfåglar

Våra 3 bästa lokaler för fågelskådning
/ 3 top spots for birdwatching
Hanö

Kråkenabben

Sölvesborgsviken

A magical bird island
where tens of thousands of passerines
rest during spring and
autumn.

Our most biodiverse
area with good
migration and a lot of
resting birds.

Here you’ll find
everything from
majestic birds of prey
to small multicoloured
birds.

En magisk fågelö där
tiotusentals småfåglar
rastar under vår och
höst.

Vår mest variationsrika
lokal med bra sträck
och mycket rastande
fågel.

Här hittar du allt från
majestätiska rovfåglar
till mångfärgade småfåglar.

Vill du veta mer?
Västblekinges ornitologiska förening – vbof.se
Sölvesborgs turistbyrå har en egen ornitolog som gärna
hjälper till. Fråga efter André Julinder, som för övrigt har
tagit de vackra fågelbilderna.

VISIT SÖLVESBORG | 7

En artrik natur – 15 naturreservat

A diverse environment - 15 nature reserves

Tanka energi på ett högst rofyllt sätt. I Sölvesborg
kan du uppleva magnifik natur. De många naturreservaten som finns i kommunen erbjuder alla en
unik och omväxlande natur, med enorma bokskogar, böljande ängar och närhet till kusten. Snöra på
dig skorna, packa ryggsäcken med fika och kikare
och ge dig ut på upptäcktsfärd. Glöm inte kameran!

Refuel your energy in a very peaceful way. In Sölvesborg,
you can experience magnificent environments. The many
nature reserves in the municipality offer everyone a
unique and varied environment, with huge beech forests,
rolling meadows and proximity to the coast. Lace up
your shoes, pack your backpack with coffee and binoculars, and go on a journey of discovery. Don’t forget the
camera!

Magnifik natur

Valje halvö
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Listershuvud

Hjalmar Sterns park

Brötalyckorna

Hanö

Hjärthalla

Siesjö östra

Sillnäs

Skinsagylet

Spraglehall

Stiby backe

Sölvesborgsviken

Västra näsnabben

Västra Torsö
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Ryssberget
– vackert året runt
Ryssberget–beautiful all year round

En tur till Ryssberget gör dig inte besviken. Besök
skogen på våren när vitsipporna målar marken vit,
eller på försommaren när bokskogen – södra Sveriges
största – färgas overkligt grön av nyutspruckna löv.
Kom på hösten och plocka svamp, eller vintertid då
du med lite tur kan åka pulka i populära Grisabacken. Från maj till december kan du fiska i Grundsjön.
Du kan även cykla runt den torrlagda sjön Vesan vid
bergets fot, eller vandra längs någon av de olika vandringslederna.
Djurlivet på Ryssberget är rikt. Du har goda chanser
att få syn på vildsvin, dovhjort och räv, men kanske
framför allt det sällsynta mufflonfåret som har en
etablerad population här.
Gör gärna ett stopp på Örlycke gårdsbutik och köp
med dig närproducerade ägg, grönsaker och bär. Eller
stanna till på Saloon Longhorn, en mötesplats med
westerntema, mitt i skogen.
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A trip to Ryssberget does not disappoint. Visit the
forest in the spring when the wood anemones paint the
ground white, or in the early summer when the beech
forest – the largest in southern Sweden – is turned
unbelievably green by newly sprouted leaves. Come
in the autumn and pick mushrooms, or in the winter
when, with a little luck, you can go sledding at popular
Grisabacken. From May to December you can fish at
Grundsjön. You can also cycle around the drained lake
Vesan at the foot of the mountain, or hike along one of
the various hiking trails.
The wildlife on Ryssberget is rich. You have a good
chance of seeing wild boars, fallow deer and foxes, but
perhaps above all the rare mouflon sheep which have an
established population here.
Feel free to make a stop at Örlycke farm shop and buy
locally produced eggs, vegetables and berries. Or stop
by Saloon Longhorn, a western-themed meeting place in
the middle of the woods.

VISIT SÖLVESBORG | 11

Magiska sandstränder
Magical sandy beaches

Sandviken

Välkommen till Blekinges riviera.

I Sölvesborg är man nära havet – var man än är.
Vi är särskilt stolta över våra badplatser. Här finner
du kilometerlånga stränder med bländande vit sand.
Många av dom är långgrunda med lugnt och klart
vatten, vilket gör dom lämpliga för barnfamiljer.
I Hällevik finner du ett tempererat friluftsbad med
rutschbana. I Hällevik och Tredenborg finns hundbadplatser.

Welcome to Blekinge’s Riviera.

In Sölvesborg, you are close to the sea – wherever you
are. We are especially proud of our swimming spots.
Here you will find kilometres of beaches with dazzling
white sand. Many of them are shallow with calm and
clear water, which makes them suitable for families
with children. In Hällevik, you will find a temperate
outdoor swimming pool with a slide. There are dog
swimming spots in Hällevik and Tredenborg.

Sandviken
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Hörvik

Tredenborg

Norje

Hällevik

Hörvik

Brygga, WC, lekredskap, kiosk,
restaurang, beachvolleyboll. Camping, hundbadplats, sandstrand
(långgrunt).

WC, lekredskap, sandstrand.

Jetty, WC, play equipment, kiosk,
restaurant, beach volleyball. Camping, dog bath, sandy beach.

Sandviken
Brygga, WC, kiosk, restaurang,
lekredskap, beachvolleyboll,
sandstrand (långgrunt) och gräs.
Jetty, WC, kiosk, restaurant, play
equipment, beach volleyball,
sandy beach and grass.

Torsö (västra/west)
Toalett, sandstrand (långgrunt).

Torsö

Hällevik

Toilet, sandy beach.

WC, play equipment, sandy beach.

Norje
Brygga, WC, dusch, kiosk, restaurang, lekredskap, camping,
sandstrand.
WC, kiosk, restaurant, play equipment, camping, sandy beach

Tredenborg

Tillgänglighetsanpassat, brygga,
WC, kiosk, restaurang, lekredskap.
Sandstrand och gräs (långgrunt),
hundbadplats, camping och
minigolf.
Accessibility adapted, jetty, WC,
kiosk, restaurant, play equipment.
Sandy beach and grass, dog bath,
camping and mini golf.
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Lär dig prata
listerländska
Aatia – konstig
Aulawaabel – manet
Beak – björk
Bås – halm
Dreftakaa – luffare
Faaveden – nyfike
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Fåsprallada – ivrig
Haamlet – genant
Iva – öga
Laucke – spindel
Päagröd – potatismos
Skala – springa

Alla sinnen älskar
Listerlandet
Listerlandet – a joy for all senses
Dofter, smaker, ljud och känslor. På vägen till
Listerlandet fylls lungorna med lantluft av bästa
sorten. Först med en svag aning av ladugård och
gödsel, sedan av alspånsrök, hav och tång. Du hör
Mjällby AIF-publikens jubel, måsarnas skri, fiskebåtarnas lugnande dunkande och ett jazzband i augustinatten. Stränder och pittoreska fiskelägen ligger som
ett pärlband längs halvöns åtta mil långa kust. Här är
det lätt att må bra och gott att leva!
Den vackraste vägen att komma in till Hällevik är nedför
den branta backen Haveliden. Utsikten över havet och
Kråkenabben långt där nere är hisnande. I Hällevik
kan du bada, njuta av rökeriets och restaurangernas
utbud, av den genuina miljön, fotboll och jazz.
Fiskemuséet och Gamla fiskets dag ger en inblick
i hur livet levdes förr i fiskeläget. Ett stenkast bort
ligger Nogersund med Kråkenabben, ett vindpinat
beteslandskap med ägorna inrutade av vackra stengärden. Här finns flera spännande vandringsstigar. I
Nogersund kan du se många exempel på garnhagar
– långsmala trädgårdar med plats att torka garn. I
från hamnen går färjan till Hanö.
Fortsätt din färd mot Hörvik som ligger strax bakom
Listershuvud, ta ett dopp på stranden och testa
någon av de mysiga krogarna i hamnen. Hörvik
hänger samman med pittoreska Krokås där du hittar
naturreservatet Spraglehall.

Smells, tastes, sounds and feelings. On the way
to Listerlandet, your lungs will be filled with the
best kind of country air. First a faint hint of barns
and manure, then Alder smoke, sea and seaweed.
You can hear the cheers of the Mjällby AIF audience,
the cries of the seagulls, the soothing thumping of
the fishing boats and a jazz band in the late august
night. Beaches and picturesque fishing villages lie
along the peninsula’s 80 km long coast like a string
of pearls. It is easy to feel good here and good to be
alive!
The most beautiful way to get to Hällevik is down the
steep hill Haveliden. The view over the sea and Kråkenabben far down there is breath-taking. In Hällevik,
you can swim, enjoy the selection of smokehouses
and restaurants, the authentic environment, football
and jazz.
The Fishing Museum and Gamla fiskets dag (Old
Fishing Day) give you a glimpse of how life was lived
in the past in the fishing village. A stone’s throw away
is Nogersund with Kråkenabben, a windswept grazing
landscape with the estate framed by beautiful stone
fences. There are several exciting hiking trails here.
In Nogersund, you can see many examples of yarn
paddocks – long narrow gardens with space to dry
yarn. The ferry goes to Hanö from the port.
Continue your journey towards Hörvik, which is just
behind Listershuvud, take a dip on the beach and
try one of the cosy taverns in the harbour. Hörvik is
connected to picturesque Krokås where you will find
the nature reserve Spraglehall.
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Hanö

En tur till Hanö

är mer än båtresa.
Det är en färd till en annan värld, kryddad av spännande historia, intressant natur och en otrolig sägen
om en drake. På bara två vingslag tog sig drakar varje
natt de två milen mellan Tärnö och Hanö. När fyren på
Hanö tändes för första gången bländades draken och
störtade rätt in i bergväggen nedanför fyren. Drakamärket finns där än idag. Och ljuset från det 16 meter
höga fyrtornet på Hanös högsta berghäll syns fyra
mil ut över havet. Att stå där vid fyren är som att äga
hela horisonten. Hanös karakteristiska silhuett har i
alla tider varit ett bekant landmärke för sjöfarare, inte
minst för alla seglare. Hanö har varje sommar cirka 40
000 besökare!
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A trip to Hanö

is more than a boat trip.
It’s a journey to another world, seasoned with exciting
history, interesting nature and an incredible tale of a
dragon. In just two strokes of a wing, dragons travelled
the two miles between Tärnö and Hanö every night.
When the lighthouse on Hanö was lit for the first time,
the dragon was dazzled and plunged right into the rock
wall below the lighthouse. The dragon mark is still there
today. And the light from the 16-metre-high lighthouse
on Hanö’s highest cliff can be seen 40 km out over the
sea. Standing there by the lighthouse is like owning
the entire horizon. Hanö’s characteristic silhouette has
always been a familiar landmark for seafarers, particularly for all sailors. Hanö has about 40,000 visitors
every summer!

Ta färjan till Hanö
/Take the ferry to Hanö
Biljett köper du ombord. Båtturen tar bara
25 minuter från Nogersund.
Tickets are bought on board. The crossing
only takes 25 minutes from Nogersund.
Information och tidtabell/ schedule
haglundshipping.se
blekingetrafiken.se

Hanö hamnkrog
Fisky business

Menyn på Hanö hamnkrog skrivs dagligen,
och här tummas inte på råvarornas kvalitét.
Har du turen att lyckas knipa ett bord? Grattis,
vad väljer du från menyn? En klassisk fish and
chips, kött, något vegetariskt eller kvällens fisk?
Möjligtvis kanske du bara vill släcka törsten på
uteserveringen med fantastisk havsutsikt i solnedgången? Det är helt okej det också, nästan
lite magiskt faktiskt.
Information fiskybusiness.se
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SKULPTUR
PÅ HANÖ
22/5-22/8 2021
Upplev Skulptur i Natur
på Hanö för 5:e gången.
Årets tema är ”NÄRHET” .
Skulpturutställningen pågår
den 22 maj till 22 augusti.
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Se och göra på Hanö

See and do at Hanö

Naturreservatet Hanö erbjuder en variationsrik natur. En promenadvänlig väg tar dig till
Bönsäcken och Engelska kyrkogården, har du
tur får du se dovhjortarna på nära håll. På den
södra sidan av ön tar svårgenomtränglig buskskog över. På östra sidan finns fantasieggande
strandpartier med jätteblock, grottor och djupa
gångar.

The Hanö nature reserve offers a biodiverse environment.
A pedestrian-friendly road takes you to Bönsäcken and
Engelska Kyrkogården (English military cemetery), if you
are lucky you will see the fallow deer up close. On the
south side of the island, the impenetrable forest takes
over. On the east side, there are fantastic beach areas
with giant boulders, caves and deep passages.

Bödeboden Hanös eget museum, är beläget
i hamnen. Där finns en fin utställning om öns
natur, historia, fiske och kultur. Muséet är
öppet dagtid under sommaren.

Bödeboden Hanö’s own museum, is located in the
harbour. There is a lovely exhibit about the island’s
environment, history, fishing and culture. The museum
is open during the day during the summer.

Varför inte ta ett dopp från Giselas brygga?
Från hamnen kan du simma ut till flotten (med
badstege) som ligger förtöjd ca 20 meter från
kajen.

Why not take a dip from Giselas jetty?
From the harbour, you can swim out to the raft (with
swimming ladder), which is moored about 20 metres
from the quay.

En barnvänlig strand finner du cirka 5 minuters promenad norrut från hamnen. Här finner
du en brygga och i anslutning till badplatsen
finns även en grillplats.

You will find a child-friendly beach about a 5-minute
walk north of the harbour. Here you will find a jetty and
there is also a barbecue area adjacent to the swimming
area.

Klippbadet Vindhalla finner du på öns östra
sida. Tag gärna med och grilla dina egna läckerheter på grillplatsen som ligger i anslutning
till badplatsen. För att ta sig till Vindhalla får
du räkna med cirka 30 minuters promenad, en
vacker men ansträngande promenad mödan
värd, rekommenderas dock ej för dig som går
med exempelvis en barnvagn.

Vindhalla can be found on the east side of the island.
Feel free to bring and grill your own delicacies at the
barbecue area, which is adjacent to the swimming area.
To get to Vindhalla, you can estimate about a 30-minute
walk, a beautiful but strenuous walk that is worth the
effort, though it is not recommended for those walking
with a pram, for example.

Hamnen och vandrarhemmet
/ The harbour and the youth hostel
Gästhamn / Guest harbour
75 platser öppet året runt. Servicebyggnad med
bastu, duschar, toaletter och tvättmaskin. Latrintömning erbjudes.
75 places open year-round. Service building with
sauna, showers, toilets and washing machine.
Latrine emptying is offered.
Hamnmästare / Harbourmaster
+46 (0)703 16 21 50, +46 (0)73-367 81 14
Hanö Vandrarhem / Hanö Youth Hostel STF
Öppet året runt. Förbokning rekommenderas.
Du kan laga din egen mat i det gemensamma
köket.
Open year-round. It is recommended to book
ahead of time. You can cook your own food in the
shared kitchen.
tfn+46 (0)739 25 53 37
hanovandrarhem@telia.com

VISIT SÖLVESBORG | 19

Castle ruin

Tree walk

Today the castle is in ruins but is a
popular excursion destination

Fall in love with exotic trees
solvesborg.se/tradvandring

Street art
on electrical cabinet
solvesborg.se/elskapskonst

Vad ska vi
göra idag?
Where to go?
What to do?
Where to stay?
Get inspired
visitsolvesborg.se

OCR track

Farm shops

Dare to challenge yourself

A visit to the countryside is a must

Sölvesborgsbron

Café

Shopping

A landmark for Sölvesborg and one
of Europe’s longest pedestrian and
bicycle bridges

Experience swedish
café culture – take a ”fika”

It’s fun to find the clothing and items
that you can’t find everywhere
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Pick up a free tourist
map at Sölvesborg
Tourist Office.

Looking for things to do in Sölvesborg?
Go to the official guide

visitsolvesborg.se

Download
VisitSölvesborg app
Planning your trip should be simple
and fun! Download VisitSölvesborg
app, it will make your stay easier.
Plan your excursions around town,
find restaurants, shopping, galleries,
local attractions and more.

Get the app
Get the VisitSölvesborg app on your iOS
or Android device store.

Sölvesborgs eventoch guideapp
/A guided tour

Sölvesborgs event- och guideapp erbjuder dig två
olika guideturer på både svenska och engelska.
Ladda ner appen och välj vilken guide-tur du vill
gå. För bästa ljud – använd hörlurar.
Hanö guidetur är mer än en båtresa till Hanö. Det
är en färd till en annan värld, kryddad av spännande
historia, intressant och omväxlande natur och en
mytomspunnen ö med sagor, skrock och skrönor.
Turen är ca 5 km lång och tar ca två timmar att gå.
Sölvesborg, Danskarna och brännvinet tar dig genom stadens historia med spänning dramatik, fakta
och underhållning för alla sinnen. Turen är drygt 5,5
km och tar ca två timmar att gå. Självklart går det
också bra att cykla.
Sölvesborg’s event and guide app offers you two
different guided tours in both Swedish and English. Download the app and choose which guided
tour you want to go on. For best sound – use
headphones.
The Hanö guided tour is more than a boat trip to
Hanö. It’s a journey to another world, seasoned with
exciting history, interesting and varied environments
and a mythical island with stories, superstitions and
tales. The trip is about 5 km long and takes about two
hours to walk.
Sölvesborg, Danes and brandy takes you through
the history of the city with thrilling drama, facts and
entertainment for all the senses. The trip is just over
5.5 km and takes about two hours to walk. Of course
it is also possible to cycle.

Download Sölvesborgs event- och guideapp
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Boende

Accommodation

För fler boenden, läs mer på sid 24
Find your accommodation, read more on page 24.

Mjällbyhus pensionat
och stugby
Vem vill inte bo bra på strategiskt Listerläge? Det
här är en anläggning med anor från 1700-talet
men i såhär fint skick har den gamla ”Bensagården” inte varit på väldigt länge, troligen aldrig. För
sedan familjen Westerback köpte Mjällbyhus inför
säsongen 2020 har de lagt stor kraft på att rusta
upp och höja hemtrevlighetsnivån. Med 19 rum i
huvudbyggnaden och 10 gäststugor på den lugna
tomten, är Mjällbyhus perfekt placerat för dig som
vill se mycket av vårt sköna Listerland och ha nära
till havet, stränderna och ”lägena”. Spelar du golf?
Missa inte paketerbjudandena från Mjällbyhus och
Sölvesborgs golfklubb!
Läs mer och boka boende på mjallbyhus.com
Who wouldn’t want to live well in a strategic Lister
location? This is a facility dating from the 18th century, but in such fine condition, it hasn’t been the
old “Bensagården” for a long time, probably never.
Since the Westerback family bought Mjällbyhus before the 2020 season, they have put a lot of effort
into renovating it and making it homier. With 19
rooms in the main building and 10 guest cottages
on the peaceful plot, Mjällbyhus is perfectly located for those who want to see a lot of our beautiful
Listerland and be close to the sea, beaches and
“spots”. Do you play golf? Don’t miss the package
offers from Mjällbyhus and Sölvesborg’s Golf Club!
Read more and book a room at mjallbyhus.com
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Hotell Humbla
De flesta håller nog med om att den gula Borgmästarvillan hör till det mest praktfulla vi har i Sölvesborg.
Den är maffig! Insidan är också pampig men minst
lika mycket är den trivsam, vänlig och väl omhändertagen – av Anette och Milos. Paret driver hotellet och
skämmer bort sina gäster med fräscha och rymliga
rum, finfin frukost och, under delar av året, en
söndagsbrunch som är nästan-alltid-fullbokadpopulär. Undrar du var namnet kommer ifrån?
Jo, Borgmästaren som lät bygga villan 1903 hette
Philibert Humbla. Och under många år fanns stadens
polisstation här. Fängslande fakta, eller hur?
Läs mer och boka rum eller bord för brunchen på
hotellhumbla.se
Most people would probably agree that the yellow
Mayor’s Villa is one of the most splendid buildings
we have in Sölvesborg. It’s stunning! The interior is
also grand, but it’s just as much cosy, friendly, and
well cared for – by Anette and Milos. The couple runs
the hotel and pampers their guests with fresh and
spacious rooms, first-rate breakfasts and, during
parts of the year, a Sunday brunch that is very popular
and almost always fully booked. Wondering where the
name comes from? Yes, the mayor who had the villa
built in 1903 was named Philibert Humbla. And for
many years, the city police station was here.
Interesting facts, right?
Read more and book a room or table for brunch at
hotellhumbla.se.

Norje camping
Aktivt eller lugnt? Enkelt eller glammigt? På fyrstjärniga Norje Boke Camping kan du få en semester som
passar din syn på vad som gör livet skönt. Glampa i
lyxiga tält, bo i stuga, villavagn eller din husvagn/husbil
förstås. Oavsett vad du gillar, får du service i toppklass
i en avkopplande miljö, precis intill havet. Mängder
med kul gratisaktiviteter för barnen, vattenpark och
hundbad gör att både kortbenta och fyrbenta trivs
särskilt bra. Lägg till restaurang och pizzeria med
fullständiga rättigheter och musikunderhållning,
välsorterad butik och fina servicebyggnader så förstår
du att semestern i Norje Boke lätt blir tradition.
Boka och läs mer på norjebokecamping.com
Active or peaceful? Simple or glamorous? At the fourstar Norje Boke Camping, you can have a holiday that
suits your idea of what makes life good. ‘Glamp’ in
luxury tents, stay in a cabin, caravan, or of course your
own mobile home/motorhome. Whatever you prefer,
you get first-class service in a relaxing environment,
right next to the sea. Lots of fun free activities for
children, a water park and dog pool make both those
with short legs and with four legs feel especially
good. Add a fully licensed restaurant and pizzeria and
musical entertainment, a well-stocked store and nice
service buildings and you can see how a holiday in
Norje Boke can easily become a tradition.
Book your stay at norjebokecamping.com
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Sölvesborgsbron
Sölvesborg Bridge

Sölvesborgsbron är ett landmärke för Sölvesborg
och en av Europas längsta gång- och cykelvägsbro. Här kan du ta en paus, sitta ner och njuta av
fågellivet och den vackra vyn över vattnet och
staden.

Sölvesborg Bridge is a landmark for Sölvesborg
and one of Europe’s longest pedestrian and
bicycle bridges. Here you can take a break, sit
down and enjoy the bird life and the beautiful
view of the water and the city.

Sölvesborgs mest
förevigade kändis?

Sölvesborg’s most
immortalised celebrity?

Den 760 meter långa gång- och cykelbron mellan
stadskärnan och den nya stadsdelen Ljungaviken
stod klar årsskiftet 2012/2013. Sedan dess har
tusentals bilder delats och gillats på Instagram och
Facebook.

The 760-metre-long pedestrian and bicycle bridge
between the city centre and the new district of
Ljungaviken was completed at the turn of the year
2012/2013. Since then, thousands of photos have
been shared and liked on Instagram and Facebook.

Och det är inte bara vi sölvesborgare som tycker
att bron är intressant – de senaste åren har den
uppmärksammats för sin spektakulära design och
ljussättning, till exempel med en 2:a plats i Svenska
Ljuspriset 2014 och som utnämnd till en av de Tio
mest intressanta broarna i världen 2013.

At it’s not just us Sölvesborgers who think the
bridge is interesting – in recent years it has gotten
attention for its spectacular design and lighting,
with 2nd place in the Svenska Ljuspriset 2014
(Swedish Light Prize) and was name one of the Ten
Most Interesting Bridges in the World 2013.
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Centrumnära utflykter
Du som letar efter en plats för en mysig utflykt
nära centrum, med eller utan egen matsäck, kan
välja och vraka. När du står vid brofästet med näsan mot viken kan du gå till höger genom Odulfs
vackra park för att köpa en glass eller sillamacka
på Glassbåten.
Väljer du att ta till vänster når du strax Slottsparkens och Slottsuddens picknickvänliga gräs.
Om du istället går ut på bron kan du mellanlanda
på mysiga Kaninholmen för lek, fina vyer och lite
grillning. Du kan välja att ta dig över hela bron,
då hamnar du i Ljungaviken. Här finns en lekpark
med gröna mattor, fruktträd och en grillhydda
precis intill. Eller så slår du dig helt enkelt ner
redan på trädäcket vid brofästet, tar fram termosen och njuter.

Excursions near the centre
If you are looking for a place for a cosy excursion
near the centre, with or without your own lunch
bag, you can pick and choose. Standing at the
bridge abutment facing the bay, you can walk to
the right through Odulf’s beautiful park to buy an
ice cream or herring sandwich on Glassbåten.
If you choose to turn left, you will soon reach
Slottsparken and Slottsudden’s picnic-friendly
lawn. If you instead go out to the bridge, you can
stop over at cosy Kaninholmen to play, find lovely
views and a little barbecue. If you can choose to
cross the entire bridge, you end up in Ljungaviken. Here is a playground with a carpet of green,
fruit trees and a barbecue hut right next door.
Or just sit right down on the wooden deck by
the bridge abutment, take out your thermos and
enjoy.

Piet Odulf
International
Garden Designer

Fyra årstiders park
New York, Chicago, Toronto och Sölvesborg. Världsmetropolerna och vår lilla stad har minst två saker gemensamt; bokstaven ”o” och parker i design av holländaren
Piet Odulf. Vår heter Fyra Årstiders Park och är en
holländsk blomsteräng på svenskt vis där växternas
form, struktur och silhuett är viktigare än färgen.
Om du vill uppleva parken helt och fullt får du bege dig
till hamnpromenaden såväl vinter som vår, höst och
sommar. Vajande prydnadsgräs, salvia, vårlök, rudbeckia och andra växter som ”dör vackert”, ger vår unika
promenadpark liv och mening året om.

Four Seasons Park
New York, Chicago, Toronto and Sölvesborg. These
international metropolises and our small town have at
least two things in common: the letter “o” and parks
designed by the Dutchman Piet Odulf. Ours is called
Fyra Årstiders Park (Four Seasons Park) and is a Dutch
flower meadow in the Swedish style, where the shape,
structure and silhouette of the plants are more important than the colour.
If you want to fully experience the park, you can go
to the harbour promenade in either winter, spring,
autumn or summer. Swaying ornamental grass, sage,
spring onion, rudbeckia and other plants that “die
beautifully” give life and meaning to our unique walking
park all year round.
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Skateboardpark Trädgårdsgatan/Resecentrum

Sölvesborgs Skateboardbana Skejtan är ca 650 kvm och
gjord i betong. Här kan du lätt tillbringa en dag med att
utforska alla kanter, rails, hörn och trappor. Du finner
Skejtan i Sölvesborgs stadskärna, intill resecentrum.
Sölvesborg’s skateboard park Skejtan is about 650 square
metres and made of concrete. Here you can easily spend
a day exploring all the edges, rails, corners and stairs. You
will find Skejtan in Sölvesborg’s city centre, next to the
travel centre.

Parkour Järnvägsgatan/ICA

Bara en kort promenad från resecentrum finner du
parkourparken. Parken är öppen för allmänheten dygnet
runt, du är varmt välkommen att träna eller bara chilla när
det passar dig.
You will find the parkour park just a short walk from the
travel centre. The park is open to the public around the
clock, you are welcome to exercise or just chill when it
suits you.

Utegym/Outdoor gym

Svarta Led, Idrottsvägen 1. Brofästet, S:t Ibbsgatan.

Du hittar två utegym i centrala Sölveborg, ett med redskap för funktionell träning (Svarta Led) samt ett utegym
intill Brofästet, här tränar du funktioner som balans och
koordination.
You will find two outdoor gyms in central Sölvesborg, one
with equipment for functional training (Svarta Led) and an
outdoor gym next to Brofästet, where you train functions
such as balance and coordination.

OCR Svarta Led (Idrottsvägen 1)

Vågar du utmana dig själv i hinderbanalöpning? Testa
Sölvesborgs nya OCR (Obstale Course Racing)-bana som
passar alla från nybörjaren till den som hållit på med OCR
länge. Ett av hindren är anpassat så att det ska kunna
användas om du har rullstol.
Dare to challenge yourself with obstacle course running?
Try Sölvesborg’s new OCR (Obstacle Course Racing) track,
suitable for everyone from beginners to those who have
been doing OCR for a long time. One of the obstacles is
adapted so that it can be used if you are in a wheelchair.

Padel Galjalyckevägen 6, Sölvesborg. houseofpadel.se

Har du padelfeber? Eller tillhör du gruppen som inte testat
sporten ännu? House of padel i Sölvesborg erbjuder spel
både inomhus och utomhus på konstgräs. Racket kan du
hyra på plats.
Do you have padel fever? Or are you someone who hasn’t
tried the sport yet? House of Padel in Sölvesborg offers
both indoor and outdoor games on artificial grass. You
can rent a racquet on site.
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Hälleviksbadet

Tempererat friluftsbad.

Mjällby AIF – Allsvenskan 2021

Följ den allsvenska säsongen digitalt, eller fysiskt när det finns
möjlighet. Strandvallen i Hällevik på Listerlandet är MAIFs hemmaarena.

Aktivitetsrundor

Lockas till fysisk aktivitet med
enkla rörelser och övningar.
Scanna QR-koder med mobilen
för att se hur du gör. Läs mer
solvesborg.se/aktivitetsrundor

X-rundan

Ta dig ut på en av våra fem digitala
tipsrundor med nya frågor varje
vecka, för både barn och vuxna.
Du kan dessutom vinna fina priser.
Läs mer på solvesborg.se/xrunda

Ridturer

Har du provat att rida islandshäst? Det är en aktivitet som
passar alla och som bjuder på
fina stunder året om.

Vandra

Vandra längs Sölvesborgsleden,
eller Blekingeleden för att nämna
några exemel, det finns många
härliga vandringsleder och strövområden i Sölvesborgs kommun.
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Rikta styret
mot nya favoriter
Cykelled Listerlandet
/ Cycling route Listerlandet
Sittande på cykel maximerar du de där intryck som
alla sinnen älskar. Dofterna blir mer intensiva och utan
ett bil- eller bussfönster som filter blir vyerna – över åkrar
och ängar, fiskelägen och badplatser, lövskog och tallar – lite
mer på riktigt. Och så är det ju känslan av vinden mot huden när hjulen snurrar dig framåt. Smaklökarna kan också
få sitt; längs vägen finns en lång rad mysiga ställen att ta en
fika, glass eller middag på.
Var ska du börja? Sölvesborgs Resecentrum är en bra
utgångspunkt för fina turer på Cykelled Listerlandet. Hoppa
upp och trampa på ner mot gästhamnen och genom Fyra
årstiders park så är du snart vid Sölvesborgsbron och ska
välja vilken del av halvön du vill utforska först. Oavsett vilka
vägar du väljer så kommer du att få en fin upplevelse med
dig från turen. Cykla snabbt eller långsamt, alla de 4,5 milen
på en gång eller någon i taget.
Riding a bike heightens the sensory impressions you
love. Scents become more intense and views become a
little richer without car or bus windows to filter them – over
fields and meadows, fishing villages and swimming spots,
leafy forests and pine trees. And then there’s the feeling of
the wind against your skin as the wheels carry you along.
Your taste buds can get a treat too: there is a long line of
great places to get coffee, ice cream or dinner along the
way.
Where to start? The Sölvesborg Travel Centre (Sölvesborgs
Resecentrum) is a great starting point for lovely trips along
the Listerlandet bike routes (Cykelled Listerlandet). Pedal
your way down to the guest harbour and through the Four
Seasons Park (Fyra årstiders park) and soon you’ll be at the
Sölvesborg Bridge and can choose which part of the peninsula you want to explore first. Whatever path you choose,
you’ll great a great experience from the trip. Bike fast or
slow, all 4.5 miles at once or partway at a time.
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Sydostleden
I Sölvesborg är du halvvägs! Sydostleden ringlar sig
mellan Växjö och Simrishamn genom natursköna områden. Här cyklar du både trafiksäkert och bekvämt,
intill glittrande sjöar, genom djupa skogar, vackra städer, mysiga orter och äppelodlingar på Österlen. När
du väljer Sydostleden cyklar du nästintill helt bilfritt
och mer än 80 % av leden är belagd med asfalt. Leden
består av sju etapper och är 274 km.
Läs mer på www.sydostleden.se
In Sölvesborg, you are halfway there! Sydostleden
winds between Växjö and Simrishamn through scenic
areas. Here you can cycle both safely and comfortably, next to sparkling lakes, through deep forests,
beautiful cities, cosy towns and apple orchards in
Österlen. When you choose Sydostleden, you cycle
almost completely car-free and more than 80% of the
trail is paved with asphalt. The trail consists of seven
segments and is 274 km.
Read more at www.sydostleden.se

Cykeldagarna 4-8 augusti 2021
www.cykeldagarna.se

Guidade turer och aktiviteter för hela familjen.
Guided tours and fun family activities
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Information / Guided tours
Turistbyrån / Tourist office
+46 (0) 456-81 61 81
turistbyran@solvesborg.se

Listers Härads Tingshus
En av Sölvesborgs största kändisar är faktiskt en
byggnad. Det är Listers Härads Tingshus som ritades av
mästerarkitekten Gunnar Asplund och byggdes mellan
1917 och 1921. Huset som idag är byggnadsminne, räknas
som en av Sveriges främsta byggnader i stilriktningen
nordisk klassicism.
Det är en pampig byggnad som omnämns i flera internationella sammanställningar över 1900-talets arkitektur.
Fram till 2001 fördes tingsrättsförhandlingar här. Idag
har man restaurerat husets kulturhistoriskt mest värdefulla delar tillbaka till ursprungsutförande. Tingshuset är
troligtvis den mest kända byggnaden i hela Blekinge och
hit kommer det ständigt arkitektstuderande på besök från
hela världen.
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One of Sölvesborg’s biggest celebrities is
actually a building. It is Listers Härads Tingshus,
which was designed by the master architect Gunnar
Asplund and built between 1917 and 1921. The
building, which today is a monument, is considered
one of Sweden’s foremost buildings in the style of
Nordic Classicism.
It is a magnificent building that is mentioned in
several international compilations of 20th century
architecture. District court hearings were held here
until 2001. Today, the most culturally valuable parts
of the house have been restored back to their original design. The courthouse is probably the most
famous building in all of Blekinge and architecture
students constantly come to visit here from all over
the world.

Villa, vovve & vassa flintaspetsar
Villas, doggies & sharp flint tips
Arkeologi genom en mångtusenårig vardag
Landskapet runt Sölvesborg och Listerlandet har
utforskats under många års arkeologiska undersökningar och de omfattande grävningarna i Ljungaviken
sommaren 2020 var en av höjdpunkterna. Flera av de
sensationella upptäckter och tolkningar som gjordes
utmanar tidigare föreställningar om hur folk levde
tillsammans under jägarstenåldern.

Archaeology through thousands of years of
everyday life. The landscape around Sölvesborg and
Listerlandet has been explored through archaeological
investigations over many years and the extensive excavations in Ljungaviken in the summer of 2020 was one
of the highlights. Many of the sensational discoveries
and interpretations challenged previous notions of how
people lived together during the Stone Age.

Är det möjligt att komma nära de människor och
husdjur som bodde, jagade och umgicks längs Ljungavikens strandkant för mer än 8000 år sedan? Låt oss
glänta på dörren till en värld som känns både avlägsen
och oväntat bekant. I en sommarutställning i Sölvesborgs slottslängor får du bland annat titta närmare
på den hund som begravdes mitt i samhället och som
efter utgrävningarna blivit en stor internationell nyhet.
Du får prova på att homestyla ett stenåldershus, testa
arkeologyrket och lära dig mer om hur det spännande
forskningsarbetet går till.

Is it possible to get close to the people and pets that
lived, hunted and socialised along the shores of Ljungaviken more than 8,000 years ago? Let us open the door
to a world that feels both distant and unexpectedly
familiar. In a summer exhibit in Sölvesborg’s castle
ruins, you can take a closer look at the dog that was
buried in the middle of the community and has become
major international news after the excavations. You can
try decorating a Stone Age house, try the archaeology
profession and learn more about how the exciting
research is going.

Popup-utställningen tar din nyfikenhet på allvar och
låter dig som besökare vara med och fundera över hur
kulturhistoria och arkeologi ska berättas i framtiden.
Kort sagt, hur kan så många som möjligt ges möjlighet
att uppleva kulturarvet från Lister, Sölvesborg och
övriga Blekinge?

The pop-up exhibit takes your curiosity seriously and
allows you as a visitor to participate and think about
how cultural history and archaeology will be told in the
future. In short, how can as many people as possible
get the opportunity to experience the cultural heritage
from Lister, Sölvesborg and the rest of Blekinge?

Utställningen visas i Slottslängorna i Sölvesborg
sommaren 2021 och är producerad av Blekinge
museum i samarbete med Sölvesborgs kommun.
Fri entré.
För mer information solvesborg.se/villavovve

The exhibit is shown in Slottslängorna in Sölvesborg
in the summer of 2021 and is produced by Blekinge
Museum in collaboration with Sölvesborg Municipality.
Free admission.
For more information solvesborg.se/villavovve

POP-UP UTSTÄLLNING
/ POP-UP EXHIBITION

Villa, vovve & vassa
flintaspetsar
29 juni – 14 augusti
Slottslängorna, Sölvesborg
Fri entré / Free admission
Information solvesborg.se/villavovve
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Spela golf
Play golf

Årets Golfklubb 2018
Föreningen Golfjournalisterna
Information
www.solvesborgsgk.se

Pegga upp på en av Sveriges bästa golfbanor!
I Sölvesborg finner du en av Sveriges bästa golfbanor och Sölvesborgs Golfklubb som tog emot
den prestigefyllda utmärkelsen Årets Golfklubb
2018!

Tee up at one of the best golf courses in Sweden!
In Sölvesborg, you’ll find one of the best golf
courses in Sweden and Sölvesborg’s Golf Club,
which received the prestigious award Golf Club
of the Year 2018.

I en naturskön miljö bland tallar och glittrande hav
ges här möjligheter att spela golf, i stort sett året
runt. Slipa på dina puttar och bunkerslag på en
utmärkt 18-hålsbana samt en niohålsbana med
fantastisk utsikt över Sölvesborgsviken. Niohålsbanan är en pay & play bana vilket innebär att spel
utan grönt kort är tillåtet. Utrustning och bollar
finns att hyra. Driving range och greener för träning
är öppen dagligen under säsong.

In a scenic environment amongst pines and sparkling seas, there are opportunities to play golf almost
all year round. Polish your putts and bunker shots
on an excellent 18-hole course and a nine-hole
course with a fantastic view of Sölvesborgsviken.
The nine-hole course is a pay & play course, which
means that games are allowed without a green
card. Equipment and balls are available for rent. The
driving range and greens for training are open daily
during the season.

Golfbanan är mer än bara en plats för golfaren och är
i dag en av Sölvesborgs största besöksattraktioner.
Här finner du träningsmöjligheter bland annat i
form av en ny övningsgreen och äventyrsgolf. Spela
padeltennis eller ät något gott i restaurangen som
är öppen året runt. Eget stugboende erbjuds,
kompletterat med husbils- och husvagnsparkering.
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The golf course is more than just a place for golfers
and is one of Sölvesborg’s biggest visitor attractions
today. Here you’ll find training opportunities in the
form of a new practice green and adventure golf.
Play padel or eat something delicious in the restaurant, which is open all year round. Separate cottage
accommodations are offered, supplemented by
recreational vehicle and mobile home parking.

Äta/Food
Stadskärnan

Black and White Köpmansg. 3,tel +46 (0)456-411 19
Blåregn Lilla Skolg. 6,tel +46 (0)456-101 23
Bryggan Tredenborgsv. 8233, tel +46 (0)735-37 51 49
Burger King Kämpaslättsv. 1, tel +46 (0)456-144 33
Coffee House & PS Repslagareg. 6, tel +46 (0)456-100 10
Dragon Palace Ö Storg. 1, tel +46 (0)456-199 19
Falkviks Pizzeria Bancks v. 3, tel +46 (0)456-100 05
Fiskvagnen - A Svenssons Gourmet tel +46 (0)760-49
75 83
Glass o Sillabåten Innerhamnen, tel +46 (0)733-94 97 08
Hamnkrogen Havsudden
Hästtorgsgrillen Hästtorget, tel +46 (0)456-120 09
Kopparsträdets Hembageri
Repslagareg. 2, tel +46 +46 (0)10-5851489
Lasses kiosk Skånev. 30, tel +46 (0)456-126 44
Lilla Kök Hotell Edgar Ungersg. 8, tel +46 (0)456-102 20
Molin & Vänner Stortorget 2, +46 (0)708-646406
Nybrygget Tredenborgv. 8231, tel +46 (0)456-121 16
Pizzaboden V Storg. 16 B, tel +46 (0)456-133 44
Pons Thaimat Järnvägsg. 3, tel +46 (0)767-78 29 95
Ritz Conditori Stortorget 3, tel +46 (0)456-103 33
Rondella Skånev. 32, tel +46 (0)456-44 00 90
Salathai Stortorget 12,tel +46 (0)456-101 89
Salvatores med Påhlssons
Stortorget 4, tel +46(0)456-124 50
Shady Burgers Ö Storg. 1
Skeppsbron Restaurang & Bar
Trädgårdsg. 2, +46 (0)739-604800
Sölvesborgs Pizzeria & Taste Sportbar
Söderg. 19, tel +46 (0)456-100 93
Taste of Thailand Järnvägsg. 8, +46 (0) 456-109 10

Hanö

Hanö Bygdegård våffelservering +46 (0)705-14 69 30
Fisky Business Hanö hamn tel +46 (0)73 544 89 95

Hörvik Krokås

Brygghuset Café Mjällbyåsav. 59 tel +46 (0)706-09 61 44
Fiskerian Kustv. 1, tel +46 (0)763-56 05 09
Kajutan Kustv. 5, tel +46 (0)456-510 38

Hällevik

Dagmars Hamnkrog Strandv. 13, tel +46 (0)456-520 50
Hanöhus Hanöhusv. 8-10 tel +46 (0)790-12 31 23
Hälleviks Havsbad Semesterv. 5, tel +46 (0)456-520 10
Hälleviksbadet Campingv. 75, tel +46 (0)456-572 50
Picknickkorgen Södra hamnen, tel +46 (0)709-72 95 22
Serini´s Bolsabacksv. 44 tel +46 (0)760-39 36 40
Strandträffen Campingv. tel +46 (0)456-528 81

Mjällby

Happy restaurang och pizzeria
Centrumv. 4, tel +46 (0)456-190 25
Kickis Corner Café & Grillen
Remelinv. 4, tel +46 (0)456-548 70
Mjällby pizzabutik V Mjällbyv. 41, tel +46 (0)456-542 26

Nogersund

Ankaret fik Nogersunds hamnplan tel +46 (0)763-93 19 97
Skutan Nogersunds hamnplan, tel +46 (0)456-521 44

Norje och Pukavik med omnejd

Alhomen Karlshamnsv. 354 tel +46 (0) 454-520 36
Saloon Longhoorn Örlyckev. 197, tel +46 706-83 01 17
Norje Boke Restaurant Norje Boke, tel +46 (0)456-320 16
Norje Havskrog Karlshamnsv. 10-38, tel +46 (0)456-316 46

Sandviken Siretorp

Golfkrogen Ljunganabbev. tel +46 (0)456-706 70
Oasen Sandvikens strand tel +46 (0)456-706 80

Upptäck Sölvesborgs gårdsbutiker
Vad är väl härligare än att kliva in genom dörren och
inspireras av pinfärska primörer som nyss dragits upp
ur jorden? Eller charkuterier av lamm uppvuxna på den
egna gården, närproducerad saft och sylt? Ja du förstår,
mat från hjärtat helt enkelt. Blekinge är rikt på gårdsbutiker, så även Sölvesborg. Så är du ute efter fräsch och
lokalodlad mat är ett besök ut på landsbygden ett måste.
De flesta av våra gårdsbutiker har även ett härligt sortiment utöver det odlingsbara i form av trädgårdsredskap,
blommor, inredningsdetaljer och kläder. Ett utflyktsmål
med hög mysfaktor som passar hela familjen, och frisk
luft ingår på köpet.

Discover Sölvesborg’s farm shops
What could be more delightful than stepping through
the door and being inspired by fresh new fruits and
vegetables that have just been pulled out of the ground?
Or charcuterie of lambs raised on their own farm, locally
produced juice and jam? That’s right, it’s simply food from
the heart. Blekinge is rich in farm shops, as is Sölvesborg.
If you are looking for fresh and locally grown food, a visit
to the countryside is a must. In addition to what is grown,
most of our farm shops also have a wonderful assortment of garden tools, flowers, interior decoration and
clothing. A very cosy excursion destination for the whole
family, and the fresh air is included in the price.
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Gårdsbutiker / Farm shops
Frida på Staxgård
Yxnarydsvägen 15,
29493 Sölvesborg
Gårdsbutiken i Lörby
Lörbyvägen 234,
294 94 Sölvesborg
Gummagårdens
Gårdsbutik
Norjevägen 25,
294 76 Sölvesborg
Karlis Bratwurst
Ysanevägen 311,
294 93 Sölvesborg

Möllekulla
länsmansgård
Möllekullavägen 127,
294 93 Sölvesborg
Sölvekulle
handelsträdgård
Mjällbyvägen 134,
294 39 Sölvesborg
Örlycke Gårdsbutik
Örlyckevägen 130-4,
29493 Sölvesborg

Tips! Blekinges gårdsbutiksrunda
arrangeras årligen i september.

Saloon
Longhorn
Rena rama vilda västern! På ett väldigt bra
sätt. Till Saloon Longhorn I Örlycke kan du åka
med kollegor, vänner och familj för att fira,
koppla av, tävla och ha trevligt tillsammans.
Skogsbad, ”Working cowboy camp”, mordgåtor,
föreläsningar och berättarkvällar om historiska
händelser, Snapphanar och Heruler är några
exempel från aktivitetsmenyn. Och här äter
du gott också – året om. Svenska råvaror som
tillagas med stor omsorg. Vår och sommar finns
ett Lantcafé och i grönskan, intill sjön, finns
en stuga med plats för fyra – B&B all inclusive.
Kom och trivs du med!
Öppettider, aktuella evenemang och menyer
hittar du på saloonlonghorn.se
Picture perfect wild west! In a very good way.
You can go to Saloon Longhorn in Örlycke with
colleagues, friends and family to celebrate,
relax, compete and have fun together. Forest
therapy, “Working cowboy camp”, murder mysteries, lectures and storytelling evenings about
historical evenings about historical events,
Snapphanar and Heruler are some examples
from the activity menu. And you can also eat
well here – all year round. Swedish ingredients
prepared with love. In spring and summer there
is a Country Café and there is a cottage in the
greenery next to the lake with room for four –
B&B all inclusive. Come and enjoy yourself!
Read more at saloonlonghorn.se

Nyhet 2021 Outdoorevent på Saloon Longhorn.
Avnjut en måltid under bar himmel som är allt annat än
enformig, mitt ute i den vackra bokskogen i Örlycke.
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Shopping
Vad behövs för en bra shoppingupplevelse? Vi tror på
varma leenden i sällskap med erbjudande om hjälp att
hitta det du söker och ett bra utbud. I Sölvesborgs kommun finns tre huvudområden för handeln – Stadskärnan, Kämpaslätten och Mjällby Handelscentrum.

What is needed for a good shopping experience? We believe in warm smiles with an offer to help you find what
you are looking for and a good selection. In Sölvesborg
Municipality, there are three main areas for shopping
– the city centre, Kämpaslätten and Mjällby Shopping
Centre.

Välkommen
till mysiga
handelsstaden
Sölvesborg
handelisolvesborg.se
instagram @handelisolvesborg
facebook @handelisolvesborg
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Stadskärnan

Mjällby
handelscentrum

City centre
Visst är det roligt att hitta de där
plaggen och prylarna som inte finns
överallt? Och visst är det ett plus när
promenaden mellan butikerna görs
på genuina och charmiga kullerstensgator? Butikerna i Sölvesborgs
centrum har ett brett utbud och
våra handlare är omtyckta för sin
personliga service och sin vänlighet.
De flesta butiker i centrum håller öppet vardagar kl 10–18 och lördagar kl
10–15. Du behöver bara en p-skiva
i bilrutan för att parkera gratis, har
du ingen kan du hämta en i någon av
Kämpaslätten är ett snabbväxande
våra butiker eller på Turistbyrån.
handelsområde vid Sölvesborgs västra
infart från väg E22. Det kan alltså vara
Surely, it’s fun to find the clothing
det första du ser om du kommer med
and items that you can’t find
bil, och det är en bra idé att lägga
everywhere? And surely, it’s a plus
Kämpaslätten på minnet. Här finner
when the walk between the shops is
du butiker för hem och trädgård,
on authentic and charming cobbled
hamburgerrestaurang, byggvaruhanstreets? The shops in central Söldel, elektronikbutik, lågprismarknad,
vesborg have a broad selection and
bensinmack och biltvätt. Och mer är
our merchants are popular for their
på gång.
personal service and friendliness.
Most shops are open weekdays
Kämpaslätten is a rapidly growing shopfrom 10 a.m. to 6 p.m. and Saturdays
ping area by Sölvesborg’s western enfrom 10 a.m. to 3 p.m. And you only
trance from route E22. So it might also
need a parking sticker in your car
be the first thing you see if you arrive by
window to park for free. You can pick
car, and it’s a good idea to remember
up the sticker in stores and at the
Kämpaslätten. Here you’ll find shops for
Tourist Office.
home and garden, burger restaurants,
hardware stores, electronics stores,
discount markets, gas stations and car
washes. And there’s more on the way.

Kämpaslätten

Mjällby Shopping Centre
Även på Listerlandet finns fina
möjligheter att handla. Mjällby
Handelscentrum växer så det knakar
och intill livsmedelsbutiken och
blomsteraffären finns nu apotek,
café, grill, optiker och klädbutik. Här
hittar du också en garnaffär och en
hantverksbod. Behöver du tanka,
handla byggvaror eller elprodukter?
Det finns också i Mjällby.
There are also great opportunities
for shopping in Listerlandet. Mjällby
Shopping Centre is growing fast
and in addition to the grocery store
and flower shop, there is now a
pharmacy, café, grill, optician and
clothing store. You’ll also find a yarn
shop and craft shop here. Need
to refuel, buy building materials or
electronics? You’ll also find these in
Mjällby.
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Stadsvandring
Walking tour of the city
Sölvesborgs stad har vuxit fram på sluttningen
mellan Ryssberget i väster och havsviken i öster.
Själva stadskärnan med sitt torg, gator och kvarter
återspeglar fortfarande den medeltida köpstadens
struktur och dimensioner. Omkring år 1800 sträckte
sig en del av bebyggelsen bortom stadens tullar men
först på 1870-talet sprängde staden mera definitivt
sina hävdvunna gränser. Det ”moderna” Sölvesborg
började sakta men säkert finna sin egen identitet och
sin nutida form.
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Sölvesborg city has grown on the slope between
Ryssberget in the west and the bay in the east. The
city centre itself, with its squares, streets and neighbourhoods, still reflects the structure and dimensions
of the medieval market town. Around 1800, some of
the buildings extended beyond the city limits, but it
was not until the 1870s that the city more definitively broke its established boundaries. The “modern”
Sölvesborg slowly but surely started to find its own
identity and contemporary form.

Stortorget
Stortorget är centrum i staden som växte fram under
1300-talet. I alla hörn mynnar två smala gator, en
ovanlig medeltida stadsplan. Flera av byggnaderna
runt torget är från 1800-talets första hälft och uppfördes efter den stora branden 1801. Torgbrunnen
Ask och Embla av Stig Blomberg invigdes 1948 och har
motiv från stadens historia.
Stortorget is the city centre that emerged in the 14th
century. There are two narrow streets at all corners,
an unusual medieval city plan. Several of the buildings
around the square are from the first half of the 19th
century and were built after the great fire of 1801. The
fountain Ask and Embla by Stig Blomberg was inaugurated in 1948 and has motifs from the city’s history.
Rådhuset / Town Hall
Rådhuset började byggas 1804 efter ritningar av Fredrik Blom, men stod färdigt först 1833. Klockspelet från
1974 spelar fem gånger dagligen.
The town hall started to be built in 1804 according to
drawings by Fredrik Blom but was not completed until
1833. The chimes from 1974 ring five times a day.
Nicolaigården
Den byggnadsminnesförklarade Nicolaigården
uppfördes 1830 som spruthus för borgarbrandkåren
och fungerade 1857–1908 som Sölvesborgs första
telegrafstation.
Nicolaigården, which was declared a monument, was
built in 1830 as a fire station for the city fire brigade
and functioned as Sölvesborg’s first telegraph station
from 1857–1908.
S:t Nicolai kyrka
Sölvesborgs enda kvarvarande medeltida byggnad
är den gotiska kyrkan vars äldsta del, koret, började
byggas omkring år 1300. En tid senare tillfogades
långhuset och därefter har kyrkan byggt ut i etapper.
Kyrkan renoverades 1905–06 då de sengotiska kalkmålningarna från 1400-talets början togs fram och
kompletterades även med helt nya figurer där man
tyckte det passade. Intill kyrkan finns lämningar av ett
karmeliterkloster, inrättat 1486 enligt beslut av påven
Innocentius VIII. Norr om kyrkan ligger prästgården
från 1833.
Sölvesborg’s only remaining medieval building is the
Gothic church, the oldest part of which, the chancel,
started to be built around 1300. The nave was added
some time later and the church has expanded in stages since then. The church was renovated in 1905–06
when the late Gothic frescoes from the early 15th
century were produced and supplemented with completely new figures wherever deemed appropriate.
Next to the church are the remains of a Carmelite monastery, established in 1486 by order of Pope Innocent
VIII. North of the church is the rectory from 1833.

Norregatan
Sölvesborgs charmigaste gata? Det är det många som
tycker om den unika gatan med små gatuhus från en
svunnen tid.
Sölvesborg’s most charming street? Many people like
the unique street with small street houses from a
bygone era.
Stadshuset / City Hall
Stadshuset stod färdigt 1985. Stadens gamla varmbadhus från 1923 utgör en del av stadshuset. Den
nyare byggnadsdelen har utformats för att passa in i
stadsbilden och är ritad av Sölvesborgs fd stadsarkitekt Jan Lagerås.
The city hall was completed in 1985. The city’s old bath
house from 1923 is part of the city hall. The newer
part of the building has been designed to fit into the
cityscape and was designed by Sölvesborg’s former
city architect Jan Lagerås.
Hästtorget
Hästtorget fick sitt namn på 1840-talet då staden
hade fått tillstånd att hålla kreatursmarknader. I torgets ena hörn finns stenkrubban där hästarna släckte
sin törst bevarad.
Hästtorget got its name in the 1840s when the city
had gotten permission to hold cattle markets. In one
corner of the square, the stone manger where the
horses quenched their thirst has been preserved.
Stadshotellet
Den pampiga byggnaden är uppförd i neobarock stil
med inslag av jugend. På fasaden ses Afrodite i en
nisch. Hotellet är till stor del ombyggt till lägenheter
och festsalens vackra ljuskronor pryder nu stadsbiblioteket.
The magnificent building is built in neo-baroque style
with elements of Art Nouveau. Aphrodite can be seen
in a niche on the façade. The hotel has largely been
converted into apartments and festsalen’s beautiful
chandeliers now adorn the city library.
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Sölvesborgs vackra
stadskärna går i vanilj,
mildgult, aprikost, tegelrött
och rosa. Lageråsa, närmare
bestämt. Kulören har fått sitt
namn efter Jan Lagerås, högt
uppskattad stadsarkitekt i
Sölvesborg under 30 år, och
den är välkänd bland landets
arkitekter. Den mjuka färgpaletten håller ihop bebyggelsen
i stadskärnan.
Sölvesborg’s beautiful
city centre is in vanilla, soft
yellow, apricot, brick red and
pink. Lageråsa, to be precise.
The colour is named after Jan
Lagerås, a highly regarded
city architect in Sölvesborg for
30 years and is well-known
amongst the country’s architects. The soft colour palette
holds the buildings in the city
centre together.
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Listers Härads Tingshus
Läs mer på sid 30 / Read more on page 30.
Järnvägsstationen
Den numera byggnadsminnesförklarade Järnvägsstationen stod färdig 1899 och ersatte då en numera
riven stationsbyggnad från 1876. Sölvesborg hade ett
väl utvecklat järnvägsnät med linjer till Kristianstad
och Karlskrona, till Älmhult och ut på Listerlandet.
Idag går Öresundstågen mellan Karlskrona och Helsingör.
Järnvägsstationen, which was declared a monument,
was completed in 1899 and replaced a now-demolished station building from 1876. Sölvesborg had a
well-developed railway network with lines to Kristianstad and Karlskrona, to Älmhult and out to Listerlandet. Today, Öresundstågen runs between Karlskrona
and Elsinore.
Skeppsbron/ Landing Place
I Sölvesborg har sjöfarten varit viktig för utvecklingen
och välståndet. Mellan Skeppsbron i hamnen och
Stortorget löper Skeppsbrogatan, stadens pulsåder.
Längs gatan låg också under slutet av 1700-talet, ett
fajansbruk, som tillverkade vardagsgods av hög teknisk och konstnärlig kvalitet.

Sölvesborgs slott och slottsruin
/ Sölvesborg Castle/castle ruin
Sölvesborgs slott var strategiskt beläget mellan vattnet och Ryssberget och började byggas på 1200-talet
som skydd mot det danska rikets fiender. Slottet hade
då ett 30 m högt centraltorn och sägs ha liknat Kärnan
i Helsingborg. Drottning Margareta och kung Erik höll
möte på slottet 1402. Unionsstriderna medförde att
både slott och stad kom i händelsernas centrum. 1564
var slottets militära betydelse slut och brändes ner av
danskarna för att inte hamna i svenskarnas och Erik
XIV:s händer. Idag är slottet i ruiner, men ett populärt
utflyktsmål.
Sölvesborg Castle was strategically located between
the water and Ryssberget and started to be built in
the 13th century as protection against the enemies
of the kingdom of Denmark. The castle had a 30 m
high central tower then and is said to have resembled
Kärnan in Helsingborg. Queen Margaret and King Erik
met at the castle in 1402. The union battles meant
that both castles and cities came to be the centre of
events. In 1564, the castle’s military significance had
ended, and it was burned down by the Danes so as
not to end up in the hands of the Swedes and Erik XIV.
Today the castle is in ruins but is a popular excursion
destination.

Shipping has been an important part of the development and prosperity of Sölvesborg. Between Skeppsbron in the harbour and Stortorget runs Skeppsbrogatan, the city’s artery. There was also an earthenware
factory along the street during the late 18th century,
which manufactured everyday goods of high technical
and artistic quality.
Sölvesborgs Museum
Museet är inrymt i gammalt spannmåls- och brännvinsmagasin från 1830-talets början och stod färdigt som
museum 1982. I bottenvåningen kan man följa Listers
historia. Grävningsfynden från Sölvesborgs slott och
Vårfruklostret vid kyrkan intar en central plats. På
andra våningen visas en mångsidig samling kulturhistoriskt intressanta föremål och miljöer från främst
1800-talet. I murverket sitter alltjämt de järnringar, vid
vilka dragdjur och lastvagnar brukade förankras.
The museum is housed in an old grain and spirits warehouse from the early 1830s and was completed as a
museum in 1982. On the ground floor, you can follow
Lister’s history. The excavation finds from Sölvesborg
Castle and Vårfruklostret by the church occupy a central place. On the second floor is a diverse collection
of culturally and historically interesting objects and
environments, mainly from the 19th century. The masonry still contains the iron rings that draught animals
and lorries used to be anchored to.

Sölvesborgsbron / Sölvesborg Bridge
Läs mer på sid 24 / Read more on page 24.
Lilla skolgatan
Köpmannagården är en väl bevarad handelsgård som
sträcker sig från Stortorget längs Lilla Skolgatan genom kvarteret till S:t Andreasgatan. Det representativa affärs- och bostadshuset mot torget avskärmar en
kullerstensatt gård. Byggnaden mot Stortorget fick sin
nuvarande utformning 1852, men har sitt ursprung i
ett envåningshus från 1830.
Köpmannagården is a well-preserved trading post
that stretches from Stortorget along Lilla Skolgatan
through the area to S:t Andreasgatan. The representative business and residential building facing the square overlooks a cobbled courtyard. The building facing
Stortorget was given its current design in 1852 but has
its origins in a one-storey building from 1830.
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Fiske
Fishing

I Sölvesborg kan du fånga stora fiskar både i
havet och i Grundsjön som är belägen på Ryssberget vid den skånska gränsen. Grundsjön är öppet
för fiske 1/5 - 31/12. Här kan du fånga inplanterad
regnbågslax. Kring hela sjön ligger flytbryggor
samt en brygga särskilt tillgänglighetsanpassad
med räcke runtom.
Fiskekort köper du enkelt online på www.ifiske.se,
i automat vid Grundsjön, eller på Frendo i Sölvesborg,
+46 (0)456 - 419 56.

In Sölvesborg, you can catch large fish both
in the sea and in Grundsjön which is located on
Ryssberget by the Scanian border. Grundsjön is
open for fishing 1/5 – 31/12. Here you can catch
implanted rainbow trout. Around the entire lake
are floating bridges and a bridge specially adapted
for accessibility with railings around it.
Buy your fishing license online at www.ifiske.se.
You can also buy it in Grundsjön, or at Frendo Sölvesborg,
+46 (0)456 - 419 56.
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Här finner du det bästa
havsfisket i Sölvesborg
/ Find the best fishing spots
Norje Gryt
havsöring, näbbgädda, gädda och abborre
/ sea trout, garfish, pike and perch
Hällevik, Kråkenabben, Björkenabben
havsöring, näbbgädda, gädda, skrubbskädda
/ sea trout, garfish, pike and flounder
Sillnäs udde
havsöring, näbbgädda / sea trout, garfish
Tredenborg
havsöring, näbbgädda, gädda, abborre
/ sea trout, garfish, pike and perch
Valjeviken
gädda, abborre, vitfisk / pike, perch and whiting

Boende/Accommodation
Sölvesborg med omnejd
B&B Villa Orion
Överlyckev 10, tel +46 (0)456-135 58
Bokeslätts B&B
Kämpaslättsv 2,tel +46 (0)708-71 77 99
Hotell Humbla
Bredgatan 8 tel +46 (0)456-100 25
Hotell Edgar
Ungersg 8, tel +46 (0)456-102 20
Stadshotellet
Järnvägsg 8, tel +46 (0)456-109 10
Sölvesborgs Golfklubbs Stugby
Ljunganabbev, tel +46 (0)456-706 50
Tredenborgs camping****
Tredenborgsv, tel +46 (0)456-121 16
Valjevikens camping***
Valjeallén, tel +46 (0)456-140 90
Yndegården (SVIF)
Ynde Byväg 22, tel +46 (0)739-01 17 48

Börjessongården stugby
Äskemov 26, tel +46 (0)703-83 02 71
Norje Boke camping****
Norjebokev., tel +46 (0)456-310 26
Norje Havskrog
Karlshamnsv 10-38., tel +46 (0)456-316 46
Ängabackens B&B
Örlyckev 223-6, tel +46 (0)706-02 04 87

Ställplats för husbil
Hälleviks camping Quick Stop
Campingvägen 41, tel +46 (0)456-527 14
Hörviks gästhamn och marina
tel +46 (0)706-724208
Krokås gästhamn
Krokås hamn, tel +46 (0)703-32 02 88
Nogersunds gästhamn
Nogersunds hamn, tel +46 (0)702-72 86 02
Sölvesborgs golfklubb
Ljunganabbev., tel +46 (0)456-706 50
Torsö gästhamn
Torsö hamn, tel +46 (0)708-62 53 94

Hanö – Hällevik med omnejd

Gästhamnar

B&B Inseglet
V hamnv.9 tel +46 (0)702-72 86 02
4hearts B&B
Bolsabacksv. 44, tel +46 (0)760-39 36 40
Fyrvaktaren
Hanö tel +46 (0)733-67 81 14, +46 (0)703 16 21 50
(Båt från Nogersund)
Hanö vandrarhem (STF)
Fyrv. 15, tel +46 (0)73 544 89 95,
hano@fiskybusiness.se
(Båt från Nogersund)
Hotell Hanöhus
Hanöhusv. 8-10 tel +46 (0)790-12 31 23
Hotell Hälleviks Havsbad
Semesterv 5, tel +46 (0)456-520 10
Hälleviks camping & logi****
Campingv. 41, tel +46 (0)456-527 14
Lilla gården Bed & Breakfast
Markasträtet 84, tel +46 (0)456-133 11

Hanö
Hanö, +46 (0)456-530 80
Hermans Heja
Båthamnsvägen 13, +46 (0)456-130 44
Hällevik
Hamnplan, +46 (0)456-570 80
Hörviks gästhamn och marina
tel +46 (0)706-724208
Krokås
Krokås fiskehamn tel +46 (0)703-32 02 88
Nogersund
Nogersunds hamn tel +46 (0)702-72 86 02
Sölvesborgs Innerhamn
Innerhamnen +46 (0)705-913468
Torsö
Torsö hamn, +46 (0)708-62 53 94

Mjällby med omnejd
B&B Gästhus La Casa,
Listervägen 128, tel +46 (0)708-37 36 84
Mjällbyhus Pensionat och stugby
Hälleviksv. 460, tel +46 (0)700-09 93 39
Sölve Rums- och Gäststugeuthyrning
Hälleviksv 43, Sölve, tel +46 (0)456-103 67

Norje-Pukavik med omnejd
Alholmens camping
Karlshamnsv. 354,, tel +46 (0)763-36 77 78
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Antikt, gallerier & hantverk
Antiques, Galleries & handicrafts

ANTIKT I HÖRVIK
Hörviksv 7, Hörvik, tel +46 (0)705-30 04 55
BLOMSTER & KVIST
Tejnabacksv 15, Tallparken, tel +46 (0)456-500 60
BUTIK UNIK
V Mjällbyv 39, MJÄLLBY, tel +46 (0) 706-14 96 11
ATELJÉ CAMILLA NILSSON DESIGN
Målarev 12, Sölvesborg, tel +46 (0)708-87 41 52
ELISABET SVENSSON, Keramik och Måleri
Ungersg 13, Sölvesborg, tel +46 (0)709-72 37 74
GALLERI AUA
Blå husen Hanö, tel +46 (0)708-86 27 94
GALLERI BLÅ
Strandv 22, Hällevik, tel +46 (0)706-63 64 60
GALLERI MAJ
Markg 10 B, Sölvesborg, tel +46 (0)456-199 77
INGEBORG Studio BUTIK Galleri
Hörviks hamn
KONSTHANTVERK LINDQVIST
Brov 3, Norje, tel +46 (0)456-314 78
LERMAKARNS PROJEKT
Norregatan 12, Sölvesborg, tel +46 (0)738-09 15 46
LIONS
Ryssbergsv, tel +46 (0)456-149 77
MULLBÄRSTRÄDET SIDEN & PAPPER
Minigalleri half wall of art och antikvariat bokrutan
Skeppsbrog 1, Sölvesborg, tel +46 (0)708-94 34 88
NORREBODEN SECOND HAND
N Bryggerig 3, Sölvesborg, tel +46 (0)456- 411 95
SOFIES KONST & RAM
Sandviksv 7, Siretorp, tel +46 (0)456-706 28

Bio / Cinema

SCALA BIO Stortorget 9, +46(0)456-157 56

SPA & Friskvård / SPA & Body care

Corpus Sanus massage & hälsa
Verkstadsg 6, Sölvesborg, +46(0)734-35 63 33
DRÖMLÄGE
M/S Nordstjärnans v 4, Djupekås, +46(0)705-92 87
95
ELISE MASSAGE & FRISKVÅRD
Ynde byv 161, Ynde, +46(0)708-49 19 34
HÄLSO-OAS
Tejnabacksv 84, +46(0)456-526 66
JILA 4 GOODLIFE
Vildapelvägen 18, Sölvesborg, +46 (0)708-66 42 19
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Sport & Äventyr / Sport & Adventure

BANGOLF
Alholmens camping +46(0)454-520 36
Hälleviks havsbad +46(0)456-520 10
Norje boke camping +46(0)456-310 26
Tredenborgs camping +46(0)456-121 16
Valjevikens camping +46(0)739-42 90 70
BOULE
Nogersund +46(0)456-520 21
FOTBOLLSGOLF
Alholmens camping Pukavik, +46(0)454-520 36
FOTBOLLSGOLF
Ysane +46 (0)708-60 02 29
FRILUFTSBAD
Hälleviksbadet +46(0)456-572 50
GOLF PAY & PLAY
Sölvesborgs Golfklubb, Siretorp, +46(0)456-706 50
HAV & SKOG I SYD
Hällevik +46 (0)736-51 25 37
ISHALL
Sölveshov Sölvesborg +46(0)456-81 61 81
ISLANDSHÄSTAR
Fornhaga Islandshästar, +46(0)706-92 26 83
Islandshästar Ryssberget +46(0)706-02 04 87
MOTIONSSPÅR
Sölvesborg och Stiby +46(0)456-81 61 81
PADEL
House of padel Sölvesborg, +46 (0)708-60 02 29
PAINTBALL
Ysane +46 (0)730-583536
PARKOUR
Sölvesborg +46(0)709-96 16 36
RIDLEDER
Stiby backe och Getabjär +46(0)456-81 61 81
SALOON LONGHORN
Örlycke +46 706-83 01 17
SEGWAY SMARTA PRODUKTER
+46 (0)708-40 22 88
SKEJTAN
Sölvesborg +46 (0)456-81 61 81
RIDNING
Stall Bokeslätt, Ynde +46 (0)708-71 77 99
Stall 2000 Örlycke +46(0)456-304 41
TENNIS
Hälleviks havsbad +46(0)456-520 10
Tennis Idrottsvägen, +46 456-126 44 (Lasses kiosk)
VANDRINGSLEDER
+46(0)456-81 61 81
KANOT OCH KAJAK
Wetlandi, +46(0)735-314 314
Havskajaker äventyrskompaniet, +46(0)733-90 25 02

Biluthyrning / Car Rental

LISTERMACKEN +46 (0)456-64 63 22

Båtuthyrning & Fisketurer
/ Boat Rental

BÅTTUR TILL HANÖ
Färja från Nogersund, +46(0)414-149 58
HAVSKAJAKER ÄVENTYRSCOMPANIET
Hällevik, +46(0)733-90 25 02
KANOTCENTER WETLANDI
Sölvesborg, +46(0)735-314 314
MOTOR-, RODDBÅTAR, SURFINGBRÄDOR
Norje Boke Camping, +46(0)456-310 26
RODDBÅTAR OCH HAVSKAJAKER
Hälleviks camping, +46(0)456-527 14
BÅTTVÄTT
Hälleviks hamn, +46(0)456-570 80

Cykel / Biking

CYKELCENTRALEN
Karavanv 9, Krokås, +46(0)456-511 15
(även reparationer)
DESTINATION SÖLVESBORG”
Sölvesborg, 070-813 08 30
HOTELL HÄLLEVIKS HAVSBAD
Semesterv 8, Hällevik, +46(0)456-520 10
HÄLLEVIKS CAMPING
Campingv 41, Hällevik +46(0)456-527 14
SÖLVESBORGS VELO
Lilla skolgatan 1, +46 (0)456-277 77
(även reparationer)
TREDENBORGS CAMPING
Sölvesborg, +46(0)456-121 16

FÄRJA / FERRY
Hanötrafiken +46(0)455-569 00 (Blekingetrafiken)
Personfärja Nogersund-Hanö
HJÄRTSTARTARE / DEFIBRILLATOR
www.hjartstartarregistret.se
INTERNET & WIFI
Sölvesborgs turistbyrå +46(0)456-81 61 81
Sölvesborgs bibliotek +46(0)456-81 68 52
KOMMUN / MUNICIPALITY
Sölvesborgs kommun +46(0)456-81 60 00
NUMMERUPPLYSNING / TELEPHONE DIRECTORY
Nationellt 118 118, Internationellt 118 119
POLIS / POLICE 114 14
SJUK- & TANDVÅRD / HEALTHCARE & DENTIST
Blekingesjukhuset +46(0)454-73 10 00
Jourtandläkare +46(0)454-73 10 00
Vårdcentralen +46(0)456-73 10 00
Valjehälsan +46(0)456-329 60
SOS / ALARM 112
TAXI Sölvesborgs Taxi +46(0)456-185 00

Cykeldagar 4-8 augusti 2021
Fem dagar fyllda av cykelglädje
i Kristianstad, Bromölla och Sölvesborg.

Bra att veta / Good to know

Apotek / Pharmacy
Apoteket Mjällby Västra Mjällbyvägen 35B,
+46 (0)771-450 450
Apoteket Hjärtat
Järnvägsgatan 5 A, +46 (0)771-405 405
BIBLIOTEK / LIBRARY
Sölvesborgs bibliotek Rundgatan 4,
+46 (0)456-81 68 52
BILBÄRGNING / VEHICLE RECOVERY
Assistancecentralen Bilbärgning +46 (0)20-912
912
BUSS & TÅG / BUS & TRAIN
Blekingetrafiken buss och tåg i hela Blekinge,
+46(0)455-569 00
Svenska Buss expressbuss till Stockholm och
Malmö,
+46(0)771-676767
FLYG / AIR
Ronneby Airport +46(0)10-109 54 00
Kristianstad Österlen Airport +46(0)44-238800
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Bo centralt i Sölvesborg!
Hos oss bor Du i rymliga rum med egen uteplats.
Du bor nära hamnen, restauranger, caféer, tåg och buss.

VILLA

BED & BREAKFAST SÖLVESBORG

Överlyckevägen 10 - Sölvesborg - 0456-135 58 - www.villaorion.se
Canoe
tours
bothinlake
We have
dayintrips
bothand
lakeriver.
and river.
Robinson packages with overnight stay on your
ownisland.
island.
you own
Ivösjön
– the largest
and most
lake in lake
Skåne!
Rad 3: Ivösjön
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andbeautiful
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CANOECENTER

info@wetlandi.se
+46(0)735-314 314
www.wetlandi.se
Olofströmsvägen 177-11, Näsum

om
Just 12 km fr
ity!
Sölvesborg c

UTFORSKA LISTERLANDET MED CYKEL!

Listerlandets varierande natur bjuder in till härliga cykelupplevelser. Möjligheterna är
många, oavsett om du föredrar stigar, grusvägar eller asfalt.
Vi hyr ut mountainbikes och standardcyklar och
erbjuder även guidade turer. Vår bas är på Hälleviks
camping och vi kan även transportera utrustning till
exempelvis Ryssberget. Förutom cyklar hyr vi även ut
ståpaddelbrädor (SUP), kajaker och rullskidor.
Mer info: www.havochskogisyd.se • 073-6512537
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@havochskogisyd
@havochskog

NOGERSUNDS HAMN

Där Listerlandet slutar och havet tar vid.
En av Sveriges finaste ställplatser och även ett boende
med totalt 16 bäddar och en fantastisk mötes/festlokal
som vi kallar vita boden.

Välkomna till hamnkrogen i Hörvik

0456-510 38

www.kajutan.nu
Hamnplan 13, Sölvesborg
nogersundshamn@gmail.com • 070-272 86 02
www.nogersundshamn.se

Endast ett saltstänk från Östersjön vid hamnbassängen
i Hörvik ligger vår Kajuta. Där erbjuder vi högklassiga
måltider i en lugn och avslappnad miljö.

Ring gärna och boka bord på 0456-51038

SÖLVEKULLE HANDELSTRÄDGÅRD
Din lokale Odlare

Egenodlade blommor & bär.
I vår grönsaksbod hittar ni närodlade grönsaker, frukt, bär, oljor, must,
äppelmos mm.
I våra välfyllda växthus kan ni vandra runt
& njuta i vår ca 4000 kvm odling bland alla
sommarblommor, amplar, grönsaksplantor,
kryddor, bärbuskar.
Mjällbyvägen 134, 294 92 Sölvesborg
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endast ett stenkast från Sölvesborgs mysiga centrum!
VI SKRÄDDARSYR ERT dEVENT!
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m 0456-100 25 • www.hotellhumbla.se
.räd txet lug ne ah annuk tta röf
aggil aks tesujl hco napräkS
Låt oss hjälpa er att skapa en oförglömlig dag.
.netam åp eren
Ni kan boka en hel eller halv dag med turridning på välutbildade
islandshästar, yoga med erfaren yogalärare.
Grillnyheter
Gemensam matlagning över öppen eld. Kanske en massage eller
meditationsvandring. Vi erbjuder även musikunderhållning, musik
quiz med vår sing and songwriter. Allt sker i en fantastisk miljö vid
skog och hav.
Varmt välkomna till ett genuint stadshotell i trevliga Sölvesborg!
Kontakta oss för en offert så skapar vi ett event efter era önskemål.

Nu har vi mer än bara smörgåspålägg! Så du kan duka
för frukost, lunch och middag med Lönneberga!

Företag - kick off - kompisgäng

Nu har vi m
för fruk

Ny
design

G
ny

Tel. 0456-109 10 • www.sbgstatt.se

Camilla Persson
Fornhaga islandshästar
.
Rebecka Magnusson
Liv och Lotus
.
gar
ragninkcapröf åp DLIB
www.livochlotus.se
önneberga-agrebennöL va noitanibmok nE
0706-92 26 83
om kommer
remmok mos tam hco sokrut/ålb
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txet tta ås datoF .nadis nårf ni
er bild. Fabriksförsäljning
.dlib revö saggäl annuk aks
Atria Sölvesborg

Svensk kyckling
från Lönneberga
Öppettider
Mån-fre 11.00-16.30
Furumovägen 110
294 67 Sölvesborg
www.atria.se/kontakt/fabriksforsaljning
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Ha en mysig sommardag!
-väck busungen i dig.

Vi ses
på Elmia
Husvagn
Husbil!

8-10/9 2021

Nästa
campingsäsong
börjar i höst!
Du som älskar campinglivet hittar allt du behöver på
Elmia Husvagn Husbil. På mässan får du se årets nyheter
före alla andra, få tips på nya resmål och smarta prylar.
Vi har aktiviteter som passar alla åldrar.
elmia.se/husvagn

9-13 SEPTEMBER 2020
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Allt för ditt ﬁske!

Varje dag sker över

170 viltolyckor på svenska vägar!
Bli medlem för 150 kr/år

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du råkar ut för en kollision
med något av det anmälningspliktiga viltet.
Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 7 500 kr/olyckstillfälle för självrisk, reparation, hyrbil och
bärgning samt 500 kr i extra kostnadsersättning.
Medlemskapet är personligt och gäller för alla privatägda motorfordon som du är registrerad
ägare till eller förare av oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Älgskadefondsföreningen
CMYK
Röd= 0 98 100 0
Gul= 0 15 100 0
Svart= 0 0 100 100
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Läs mer om oss på www.algen.se

Upptäck sköna Hanö
Gå ombord på M/F Vitaskär från fiskeläget i
Nogersund och 25 minuter senare befinner du
dig på sköna Hanö. Under sommaren väljer du
bland massor av dagliga turer. Välj att utforska
Hanö under en hel dag eller stanna bara
någon timme.

Have a day out with us this
summer and discover the wonderful
island of Hanö. M/F Vitaskär
embarks daily from Nogersund.
Buy your tickets on board the
boats, using a payment card or
cash (SEK or EURO).

Biljett

För en tryggare resa

Du köper din biljett ombord på båten
och betalar med Swish, kontanter
eller betalkort. Blekingetrafikens
sommarbiljett gäller även i
skärgårdstrafiken!

Vi reducerar antalet platser
ombord och ber dig som
reser att hålla avstånd. Håll
dig uppdaterad på
blekingetrafiken.se
We reduce the number of travellers
aboard to ensure greater distance
between passengers. For the latest
information, visit blekingetrafiken.se

Tidtabell
Alla skärgårdsturer hittar du på
blekingetrafiken.se
Skärgårdsturerna till Hanö körs av Haglund
Shipping Blekinge skärgårdsturer, på
uppdrag av Blekingetrafiken.
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Trädgårdsdagar i Sölvesborg
21-22 augusti 2021
Öppna trädgårdar och utställare

Ansvarig utgivare och original: Sölvesborgs kommun Annonsförsäljning: Annonsmedia Väst Skribenter: Lotta Bojeby/Mustasch Reklambyrå, Ellen Nielsen/Rättfram och Sölvesborgs kommun Tryck: Handelstryck i Borås Omslagsfoto: Charlotte Pettersson Foto: André Julinder,
Charlotte Pettersson, @Wayoutbros, Mattias Nilsson, Henrik Ivansson, Johan Lindqvist, Lotta Johansson, Pär Johansson, Olof Thiel, Mikko Mallo,
Serny Pernebjer, Mjällbyhus, Norje camping, Blekinge museum, Sölvesborgs golfklubb, Martin Åstedt, Mattias Nilsson, Pixabay.
Med reservation för feltryck och programändringar.
Har du frågor och funderingar?
Maila turistbyran@solvesborg.se

TO U R I S T

INFORMATION
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Sölvesborgs Turistbyrå
Stadshuset
294 34 Sölvesborg
+46 (0)456-81 61 81
turistbyran@solvesborg.se
visitsolvesborg.se
Facebook: Visit Sölvesborg
Instagram: visitsolvesborg

Öppettider / Opening hours
För aktuella öppettider besök:
visitblekinge.se/solvesborgs-turistbyra

