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FÅGELEXKURSION PÅ ARHOLMA Ö 18-20 MAJ 

Vi planerar en fågelexkursion under sakkunnig ledning på vår fågelrika ö Arholma. Vi undersöker nu hur  
stort intresse som finns för ett deltagande.  

Planen är att deltagarna anländer på fredag kväll. På lördag ger vi oss iväg tidigt till öns norra klippor för 
fågelskådning. Vi har med oss matsäck. På vägen tillbaka fortsätter vi att spana efter fåglar. Om intresse  
finns ordnar vi en gemensam middag på kvällen. På söndag morgon beger vi oss ut för fågelskådning till  
öns södra delar, strandängarna vid Simesgården. Exkursionen avslutas med lunch.  

Exkursionen sker 18-20 maj. Det finns två alternativ beträffande övernattningen. Ett är vandrarhemmet Bull-
August (anslutet till STF). Det ligger mitt i byn. En annan möjlighet är Österhamns B&B som också ligger centralt.   

 

Deltagarna betalar själva för boende och mat. Vi delar gemensamt på kostnaden för guiden. Beloppet beror på 
antalet deltagande. Vi räknar med 250 kr per deltagare. Det är den mycket kunnige Martin Flyga som kommer att 
leda gruppen. Det går flera passbåtsturer mellan Simpnäs och norra bryggan på Arholma. Tidtabellen går att finna 
hos Waxholmsbolaget: http://www.waxholmsbolaget.se/. Gå gärna in på Arholmas hemsida: www.arholma.nu  och 
läs om allt som rör ön!  

Anmäl ditt intresse till 

Kristina Strömbom        eller   Lars Lönnstedt 
kristinastrombom@telia.com                      lonnstedtlars@gmail.com  
070 38 36 181                                        076 118 1344 
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Bull-August https://bullaugust.com 
Enkelrum 550 kr 
Dubbelrum 700 kr/natt 
Fyra bäddsrum 1 200 kr/natt 
Frukost 120 kr, möjlighet till självhushåll 
Om så önskas går det att beställa måltider 

Österhamns B&B http://visitskargarden.se/
boende/bed-breakfast/oesterhamns-bed-
breakfast.aspx  
Enkelrum 550 kr 
Dubbelrum 700 kr/natt  
Frukost 100 kr, lunch 160 kr 
Två rätters middag 250 kr 
Måltidsdryck, sallad samt kaffe/te ingår i priset 
för lunch och middag. 
Matsäck att ta med inkl. kaffe/te i egen termos 
kostar 130 kr.  
Måltider måste beställas en vecka i förväg. 

Båda boendena 
Delad WC och dusch. Städning ingår. Lakan 
och handduk kan hyras för 130 kr.
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