
 

 

Akademin för de friska källorna 

Inbjudan och intresseanmälan till källexkursion på Öland 

Fredagen den 18 maj till söndagen den 20 maj 2018. 

 

Källakademins exkursion 2018 går till Öland och östra Småland. Vi kommer att bo på hotell 
Skansen i Färjestaden. Förutom källorna får vi veta mer om vattenförsörjningen på Öland 
och i Kalmar inkl SGU:s radarscanningar på Öland. Vi gör även ett flertal kopplingar till 
geologi, arkeologi och kultur. Dessutom blir det härliga lätta vandringar i den Öländska 
naturen. 

Preliminärt program 

Fredagen den 18 maj.  

Vi samlas vid Kalmar centralstation kl 12. Kommer man med flyg tar man sig med buss till 
centralen. Kommer man med egen bil åker man lämpligen till Hotell Skansen i Färjestaden 
och parkerar där så hämtar vi upp där med bussen. 

Dagens program omfattar först ett besök på det omtalade saltvattenverket i Borgholms 
kommun vid Sandvik. Därefter blir det besök vid Rälla källa och Resmo källa innan vi på 
kvällen får en dragning av SGU om resultatet av de helikopterburna radarscanningarna som 
utförts på Öland. 

Middag och övernattning på Hotell Skansen vars namn kommer sig av att just vara belägen 
inom en gammal försvarsskans. 

Lördagen den 19 maj. 

Bussen tar oss inledningsvis till Sandby Borg. Borgen har blivit världsberömd för sina 
utgrävningar och de speciella och makabra fynd som gjorts. Vi får en guidning av Kalmar läns 
museum. Av särskilt intresse är den virtuella app som finns att ta del av om borgen. 

Naturligtvis finns i direkt anslutning till borgen en betydelsefull källa. 



Därefter åker vi en kort sträcka till Gösslunda där vi tar en fin promenad över Alvaret till 
Rörkällan. Lättgånget 1 km tur och retur. Längs vägen finns förutom naturen ett par 
bronsåldersgravar samt en s k ”mätmur” som lantmätarna hade för kalibrering av 
mätsystemet. 

Därefter bär det av till Ottenby med Rosenkinds källa och fågelmeckat på S Udden. Antingen 
blir det också lunch här eller vid ett värdshus. 

Efter lunch åker vi till Sjukällorna i Dröstorps naturreservat. Källorna har här ”adopterats” av 
en kulturförening som har representanter för konst, dans, musik mm. Kanske blir det någon 
performance vid besöket. 

Sista besöket för dagen blir vid Åkerby källa, som kanske är den mest fascinerande källan på 
hela Öland. Här blir det en lätt vandring på 0,5 km tur och retur genom mittlandsskogen 
fram till ett område med ett flertal fina källor och en riklig orkidéväxtlighet. 

På kvällen blir det preliminärt årsmöte i anslutning till middagen på Hotell Skansen. 

Söndagen den 20 maj. 

På söndagen lämnar vi Öland (varigenom vi slipper ev söndagskö på bron) och åker över till 
fastlandet. De som kom med egen bil parkerar den i Kalmar. Vi startar med en tur via sjön 
Hultebräan som är Kalmar kommuns stora reservoar av infiltrationsvatten. Strax intill hittar 
vi de fina Tvillingkällorna i Björnasjö mitt i en fåruppfödares marker med gärdsgårdar och 
stenmurar. 

Vid S:t Sigfrids källa i kanten av den mäktiga Nybroåsen får vi fika och kanske kan uppleva 
något av en andaktsstund. 

Söderut kommer vi till Gullabo och här blir det dagens ganska lätta promenad till Blå källa, 1 
km tur och retur. 

Avslutningen sker med lunch på Stuvenäs gästgiveri och i anslutning till detta besöker vi 
Stuvenäs källa. På återfärden kan vi få en blick på den mycket stora våtmarken Kalmar 
Dämme som har som huvuduppgift att rena dagvattnet från Kalmar flygplats. 

Avslutning vid Kalmar central strax före 15 så att tåg och flyg kan passas. 

Deltagaravgift 

På hotellet finns enkelrum och dubbelrum, frukost ingår liksom två middagar. Total 
deltagaravgift är preliminärt (hotell, buss, konferensrum, 2 luncher, guider): 

Ca 2800:- för boende i enkelrum 

Ca 2400:- för boende i dubbelrum 



Betala inte förrän bekräftelse på deltagande och uppgift om summa mottagits. 

(bankgiro 5931-1399, Swish 123 587 05 89) 

För icke medlemmar tillkommer 300:- 

Intresseanmälan 

För att kunna gå vidare med planeringen och definitiva bokningar behövs en 
intresseanmälan snarast, senast den 19 mars. 

Antalet deltagare är begränsat (buss för 55 personer). Ledamöter har företräde. Bekräftelse 
på att plats finns kommer att meddelas i anslutning till mottagen intresseanmälan. 

Bindande anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften när exakt pris meddelats. 

Önskad information: 

- Namn 
- Adress 
- Telefonnummer/mobilnummer 
- E-postadress 
- Önskemål om särskild kost 
- Önskemål om boendealternativ – vem du önskar dela rum med 

 

Anmälan 

Förfrågningar om resan och anmälningar ställs per e-post (helst), telefon eller brev till: 

Gunilla Lennartsson, Vatten och Samhällsteknik, tfn 0480-61500. E-post 
gunilla.lennartsson@vosteknik.se 

Eller Lars Kylefors, tfn 070-2491648, e-post lars.kylefors@vosteknik.se 

Välkomna önskar exkursionskommittén! 

Lars Kylefors, Gert Knutsson, Roland Bengtsson 

 

 


