Everyman's Right’s and Obligations
The beautiful Swedish countryside is open for all of us - to enjoy the smells,
singing birds, blooming meadows and the forests peaceful silence. But!
We must not harm plants, or disrupt and destroy others property.
Be careful with the nature and considerate to people and animals.

DO NOT DISTURB – DO NOT DESTROY

are the rules for us who are guests in the wild.

You may walk, jog, cycle, ride or ski

over another's land - but not gardens,
planted land or growing crops.
Keep away from houses. Those who ride
need to be particularly careful not to
damage the land.

If you pass through the pasture, you

must close the gate behind you. You
must not disturb the animals, and do
not damage fences.

You may camp on the grounds.

But, you must have permission to camp
near houses, in groups or
for several days in the same place.

Cars, motorcycles, mopeds and other
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Blekinge

L

eave the animals' nests and young in
peace. Keep your dog under close
observation. Dogs must be leashed from
March 1 to August 20.

Kartan är utgiven och producerad av
KommunMedia AB
tel. 033-23 32 00, e-post: info@kommunmedia.se

You can fish with a rod or similar gear

Blekinge län överensstämmer helt och hållet med
landskapet Blekinge och kallas ofta för ”Sveriges trädgård”.
Den största sjön är Halen och den högsta punkten är Rävbacken
som är drygt 189 meter över havet. Länet består av fem kommuner
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Karträttigheter: © Kartena AB, 2011.
Kopiering, digitalisering eller
avritning av materialet är ej tillåtet.

freely along the coasts and in the
country's five largest lakes. Otherwise, a
licensed is required. Do not disturb
commercial fishing. Never dispose of
fishing lines and hooks outdoors - it can
become death traps for animals.

Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB,
Miljö och kvalitetssystem ISO 9002 - ISO 14001

You must not cut down trees and shrubs.
It is also forbidden to break off twigs and
branches, to take bark and birch or
damage living trees in any way.
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motor vehicles are prohibited on the
terrain. You may park your vehicle and/
or caravan directly on the side of the
road if you do not impede traffic or
interfere with those working in the
forest and land.

ittering is prohibited. Animals and
people may be injured by broken glass,
rusty cans, etc. Leave your resting-place
in the same way you would like to find it.

You can moor your boat, disembark and

risk of fire - if the fire spreads, you may
be responsible for damages. Extinguish
carefully. Never build a fire on the rocks they crack and cannot be repaired.

swim at someone else's shore except if it
is in the vicinity of a house
or where it is prohibited.

A

Burning is forbidden If there is minimum

Naturvårdsverket
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www.eurotourism.com
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BlekingeCounty

Sverige

Upplev
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Blekinge County consists fully of Blekinge province and is often
called the ”Garden of Sweden.” The largest lake is Halen and the
highest point is Rävbacken which is just over 189 meters above sea
level. The county has five municipalities; Karlshamn, Karlskrona,
Olofström, Ronneby and Sölvesborg.

Kommuner i Blekinge

Counties in Blekinge

KARLSHAMN
Välkommen till Karlshamn
Karlshamn är staden du längtat efter att besöka. Mysiga gränder och torghandel bland vackra välbevarade trähus
och byggnader inbjuder till stadsvandringar. Läget vid blekingekusten möjliggör strandpromenader längs med havet.
Sportfiske i hav och insjöar samt fiske i den världsberömda Mörrumsån, cykling och vandring i fantastisk natur. Det
är bara några av de aktiviteter som finns att välja mellan.

KARLSHAMN
Welcome to Karlshamn
Here is the city you have longed to visit. Cozy streets and boutiques situated among beautiful old wooden houses
and buildings; all invite you for a stroll. The Blekinge Coast is perfect for walks along the ocean. There is sea and
lake sport fishing along with the world famous Mörrumsån River. Biking and hiking are enjoyable with the fantastic
scenery and those are just two of the available activities.

KARLSKRONA
Välkommen till Karlskrona
Här kan du njuta av skärgården med över 1650 öar, kobbar och skär. Den unika skärgårdskänslan i Karlskrona anses
så unik att UNESCO har fört upp staden på listan över Världsarv. Njut av bad, fiske och det förföriska kulturlivet.
Vår rika natur ger promenader och fria strövtåg extra krydda och glöm inte se vårt världsarv, shoppa i våra butiker
och njuta av kulinariska upplevelser.

KARLSKRONA
Welcome to Karlskrona
Enjoy the archipelago with over 1,650 islands, islets and rocks. The “unique island” feeling in Karlskrona is
considered so unique, that UNESCO has put the city on the list of World Heritages. Enjoy swimming, fishing, and
a seductive culture life. Our beautiful nature offers you to roam around or take a walk and don’t forget to see our
world heritage, go shopping and/or enjoy a culinary experience.

OLOFSTRÖM
Välkommen till Olofström
I Olofström finns över 200 sjöar och stora skogsområden som är perfekta för den naturintresserade. I tätorten
Olofström möts tre åar, vilket är något unikt och attraktivt. Olofström erbjuder ett stort utbud av aktiviteter såsom
kanotning, cykling, vandring och fiske men här kan du också besöka unika museum, hantverkare och sevärdheter.
Vild natur, mångkultur och teknik är ord som ofta förknippas med Olofströms kommun.

OLOFSTRÖM
Welcome to Olofström
There are over 200 lakes and vast forest areas that are perfect for the nature lover in Olofström. There are three
rivers that meet in Olofström, which is something unique and attractive. Olofström offers a wide range of activities
such as canoeing, biking, hiking and fishing, but there are also unique museums, craftsmen and attractions. Wild
nature, multiculturalism and technology are words often associated with Olofströms municipality.

RONNEBY
Välkommen till Ronneby
I Ronneby finns allt du kan önska dig. Njut av promenader genom underbar natur eller genom blomstrande parker
som Brunnsparken och Rådhusparken. Ronnebys läge vid kusten ger möjlighet till bad och fiske som passar alla.
Här kan du ta ett svalkande bad i både salt och sötvatten. Här finns också museum där du får lära dig mer om
traktens historia och kultur. Missa inte heller kyrkornas vackra arkitektur och de många fornlämningarna som är ett
bevis på att Blekingekusten varit omtyckt mycket länge.

RONNEBY
Welcome to Ronneby
Ronneby has everything you could want. Enjoy a stroll through the wonderful nature or the flourishing parks of
Brunnsparken and Rådhusparken. Ronneby’s coastal location provides opportunities for swimming and fishing that
suits everyone. You can swim in salt and freshwater. There are also museums where you can learn more about our
local history and culture. Do not miss the church’s beautiful architecture and the many ancient monuments that are
a testament along the Blekinge coast that have been popular for a very long time.

SÖLVESBORG
Välkommen till Sölvesborg
I Sölvesborg finns en 80 mil lång kustlinje med vita sandstränder och pittoreska fiskelägen. Staden, med rötter i
den danska medeltiden, bjuder på smala slingrande gator, vackra hus, en spännande slottsruin och mycket mer. Här
finns även Sveriges största sammanhängande bokskog. Den är lika vacker när den är klädd i ljust vårgrönt som gyllene höstgult. Många besökare, och boende, ägnar sig åt aktiviteter som cykling, vandring, golf, ridning och fiske
där den vackra naturen är ett viktigt inslag.

SÖLVESBORG
Welcome to Sölvesborg
Sölvesborg has an 80 mile long coastline with white sandy beaches and picturesque fishing villages. The city roots
are from the Danish Middle Ages with its narrow winding streets, beautiful houses, an interesting castle ruins and
much more. There is also the largest beech forest; it is equally beautiful in the spring as it is with the golden colors
of autumn. Many visitors and residents engage in activities such as; cycling, hiking, golf, horse riding and fishing
- where the beautiful countryside is an important feature.

Landskapsblomma - Ek, Quercus robur
Eken är ett kraftigt lövträd som hör till familjen bokväxter. Eken kan bli
åtminstone tusen år gammal.
Eksläktets främsta kännetecken är fröet, ollonet, som är nötartat utan
vita men med en läderartad fruktvägg. Basen är nedsänkt i en fruktskål
(cupola) vilken bildats ur det urholkade blomfästet och täckts med små
fjäll. Eken räknas som Skandinaviens största träd, med stam upp till 30
meters höjd och med en omkrets på runt 3 meter. Enstaka träd kan ha
stammar på över 10 meters omkrets.
Eken växer i allmänhet långsamt och bär inte frukt förrän vid c:a 40–50
års ålder. Vid speciellt gynnsamma förhållanden, med näringsrik jord
och god tillgång på sol, kan eken växa relativt snabbt även i Sverige.
Den kan då nå en höjd på 20 meter med en stamomkrets på 1 meter
redan efter 50 år. Trädet är normalt avverkningsmoget efter c:a 150 år,
men kan växa ytterligare i flera hundra år. När trädet börjar närma sig
en viss höjd fortsätter det att växa på bredden på stam och grenverk.

County Flower - Oak, Quercus robur
The Oak is a sturdy hardwood belonging to the Beech family. It can be
at least a thousand years old.
The Oak’s main feature is the seed, the acorn, which is a nut with
a leathery pericarp. The base is immersed in a type of fruit bowl
(stockpot) which is formed from the erosion of vines and covered with
small mounds.
Oaks are considered as Scandinavia’s largest trees, with a trunk up to 30
meters high and with a circumference of about three meters. Individual
trees can have trunks over 10 feet in circumference.
The Oak grows very fast and does not bear fruit until approximately
40-50 years of age. For very favorable conditions, with fertile soil
and ample supply of sun. It can grow relatively rapidly in Sweden. It
may reach a height of 20 meters with a trunk circumference of 1 meter
after 50 years. The tree is usually mature for harvest after about 150
years, but can grow for several hundred years. When the tree begins to
approach a certain height, it continues to grow in the width of the trunk
and branches.

Quercus robur

Aktivitet /Äventyr

Restaurang/Café

ACTIVITY & ADVENTURE

Friluftscentrum Karlsnäsgården.............................................E3

Skärvgölsv. 2, KALLINGE.................... 0457-46 00 16, 0763-41 20 66
www.karlsnasgarden.se

RESTAURANT/CAFÉ

Ronneby Brunnsparkens Restaurang & Café......................E5

Övre Brunnsv. 58, RONNEBY..........................................0457-150 60
www.brunnsparkenscafe.se

Bed & Breakfast

Stuga
COTTAGE

Birgittas Bed and Breakfast & Långö Lägenheter .............F4

Kapellg. 11, KARLSKRONA........................................ 070-811 99 11
www.birgittasbedandbreakfast.se
Havsbad och frukost från egen brygga, 3 min bilv till Kna centrum.

Camping

Blekinge Stugförmedling AB..................................................F4
Parkv. 10 B, NÄTTRABY......................... 0455-453 60, 0708-99 36 15
info@stugformedling.nu
www.stugformedling.nu

Taxi

Senorens Camping..................................................................G4
Södra Torprundan 46, RAMDALA................................... 0455-441 20
www.kssb.org

Tredenborgs Camping....................................................... A5,B5

Tredenborgsv., SÖLVESBORG......................................... 0456-121 16
www.tredenborgscamping.com

Industriv. 19, SÖLVESBORG............................................ 0456-185 00

Välkommen till
Pensionat
Villa Valjensa!
A5,B5

www.karlskrona.se
F4

När du vill unna dig något extra…
Villa Valjensa, Bergsvägen 50, Valje, 294 77
Sölvesborg, Telefon 0456-444 000
E-post: vill@valjensa.se www.valjensa.se

FISHING & HUNTING

Harasjömåla Fiskecamp......................................................... A3

Gillesnäsv. 39, OLOFSTRÖM...........................................0454-470 50
www.harasjomala.com

www.tredenborgscamping.com

Hamnplan Hällevik, 0456-570 40

Hamnkrog i genuin miljö

Stay Hotel City House..............................................................F4

Kultur /Sevärdhet

A5,B5

Färska och rökta
fiskdelikatesser

Brunnsparken, RONNEBY............................................... 0457-750 00
www.ronnebybrunn.se

Ängholmsv. 9, LYCKEBY............................................... 0709-24 06 78
www.paddlakajak.nu

Tel: 0456-121 16

Hamnplan Hällevik, 0456-520 50

Ronneby Brunn Hotell AB........................................................E4

Verkö Kajak..............................................................................F4

Krydda med salt och peppar och toppa med hackad persilja, servera direkt ur
grytan gärna tillsammans med saltgurka och en sallad.

Season with salt and pepper then garnish with chopped parsley. Serve
straight from the pot, preferably with pickles and a salad.

Landskapsdjur

CHURCH

Sölvesborgs församling..................................................... A5,B5
Köpmang. 1, SÖLVESBORG........................................... 0456-554 40
www.svenskakyrkan.se/solvesborg

Här kommer lite förslag på lekar.....

Here are some suggestions for games....

En lek som kräver högt tempo, kreativa ordval och en måttligt sjuk hjärna.
Spelregler:
1. Den äldsta personen i bilen säger ett slumpvis valt ord, t ex Örebro.
2. Nästa person (i motsols-riktning) säger ett ord som inte på något vis får ha
med det nyss nämnda ordet att göra, t.ex. säljakt.
3. Det gäller hela tiden att välja ord som varken har med det senaste ordet,
eller något annat ord som sagts under lekens gång, att göra.
4. Man åker ut om man säger ett ord som på något vis kan sägas vara inom
samma område som ett nämnt ord. T ex åker man ut om man säger
Stockholm eftersom Örebro och Stockholm båda är städer.
5. Leken mår bra av en domare som inte själv är med i leken.

www.Eurotourism.com

A5,B5

There are both grumpy and nice people in traffic.
But how many are there of each?
How to play:
1st - Choose whether you are an Orange or Lemon.
2nd - Wave to the people in the cars that you see.
3rd - Those who wave back are "oranges"
and those who don’t are sour "lemons".

? ?

Fullständiga rättigheter
www.hennings-rokeri.se

If you hear something in the air that hums, the sound may be from a
flying Stag Beetle! It flies like a helicopter with the body at an approximate 45° angle.

The first one to 20 wins.

20 Questions

Är du en sådan som alltid klurar ut i förväg vem som är mördaren i lördagsdeckaren? I så fall kommer den här leken att passa dig som handen i
skinnhandsken.
Spelregler:

1. En av spelarna tänker på en person – känd eller okänd, död eller levande.
2. Medspelarna turas om att ställa ja- och nej-frågor för att lista ut vem det är.
3. Leken fortsätter tills någon av medspelarna gissar rätt, eller tills man har
ställt 20 frågor.
4. Den som gissar rätt, får tänka på en person nästa gång.
Specialregler 1:
Är medspelarna lite yngre (eller bara lite tröga), kan ni utöka antalet frågor.
Specialregler 2:
Vem har sagt att man bara måste tänka på personer? Hitta på en egen
kategori eller tänk fritt!

Black Jack

Översatt till 6 språk
Hitta alla flygplatser

Plocka ihop din egen ”resväska” med information

Are you the one that is always figuring out who the killer is
in Saturday nights thriller?
If so, then this game will fit you like a glove.
How to play:

1st - One player thinks of a person - known or unknown, dead or alive.
2nd - Players take turns asking “yes” or “no” questions to figure out
who the person is.
3rd - The game continues until one of the players guesses right, or until you
have asked 20 questions.
4th - Whoever guesses correctly can think of a person next.

Special 1:
If players are a bit young (or just a bit sluggish), you can expand the number
of questions.

Special 2:
Who said you only have to think of people? Think of another category, let the
creativity flow!

Black Jack

(a.k.a. 21)

Forgot the cards at home? Instead, play Black Jack with the help of license
plates. This variation uses up to three players and the same number of
license plates.

Spelregler:
How to play:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zoombara kartor

www.eurotourism.com

The Stag Beetle is very characteristic in appearance, dark brown to
brownish black with a robust physique, along with its size, makes the
species easy to recognize. Especially the males with their large jaws,
makes it impossible to confuse it with any other species. A male can
achieve a height of about 8.5 centimeters (including the large jaws.)
Females are about half the size (about 4 inches) and have smaller jaws.
It takes about 5 years for the larvae to develop, but once they become
adult the Stag Beetle lives only a few weeks, from midsummer and
onwards. Larvae live primarily in stumps and dead roots. The adult
feeds on the sap from ancient oaks. The large jaws are used when males
compete for females at mating time. Males test their strength until the
weaker male gives up. The stronger male shows off to the females and
then mating takes place.
The Stag Beetle is a rare species protected throughout the country,
except in Blekinge, in some parts of Kalmar and Östergötland.

(Även känd som: 21)

Glömt kortleken hemma? Spela Black Jack med hjälp av registreringsskyltar
istället. I den här varianten använder upp till tre spelare samma registreringsskyltar.

Turistguider över alla Sveriges kommuner

— The Stag Beetle

1. Välj först om ni håller på Apelsin eller Citron.
2. Vinka sedan till människorna i bilarna ni möter.
3. De som vinkar tillbaka är ”apelsiner”
och de som inte gör det är sura ”citroner”.
4. Först till 20 vinner.

20 frågor

Ny hemsida med bättre funktioner!

Anti-association game

A fast paced game that requires a high tempo, creative choice of words and
an open mind.
How to play:
1. The oldest person in the car says a random word, i.e., Örebro.
2. The next person (counterclockwise direction) says a word not in any way
connected with the aforementioned word, i.e., seal hunting.
3. Continue to choose words that are not connected to past words that have
already been said.
4. A person is disqualified if they say a word that can somehow be connected
to a past word. For example, a person is out if they say ”Stockholm” since
Stockholm and Örebro are both cities.
5. It is good to have a judge, preferably someone not playing.

Orange and lemon

Apelsin och citron

— Ekoxe

Ekoxens mycket karakteristiska utseende, mörkbrun till brunsvart
med robust kroppsbyggnad, tillsammans med dess storlek gör arten lätt att känna igen. Speciellt hanarna är med sina stora käkar
omöjliga att förväxla med skalbaggshanar av någon annan art. En hane kan,
medräknat de stora käkarna, uppnå
en kroppslängd av cirka 8,5 cm.
Honan är ungefär hälften så stor (omkring 4 centimeter) och har mycket
mindre käkar.
Det tar cirka 5 år för larven att
utvecklas, men när den väl blivit fullvuxen lever ekoxen bara några
veckor, från midsommar och
framåt. Larven lever främst i stubbar och döda rotdelar och som
fullvuxen livnär den sig på sav från gamla ekar. De stora käkarna
används när hanarna konkurrerar om honorna i parningstider. Hanarna
mäter sina krafter tills den svagare hanen ger upp. Den starkare hanen
visar upp sig för honan och därefter sker parningen.
Förutom i Blekinge, i vissa delar av Kalmar län och Östergötlands län
är ekoxen en sällsynt art, den är fridlyst i hela landet.

Spelare 1 använder registreringsskyltarnas första siffra.
Spelare 2 spelar med den mittersta siffran.
Spelare 3 använder den sista.
Spelarna adderar sina nummer på alla bilar man möter.
Den som kommer närmast 21 vinner.
Man får stanna när man vill.
Kommer man över 21 blir man ”tjock”, och är ute.

1st - Player 1 uses the first digit of the license plates.
2nd - Player 2 uses with the second digit.
3rd- Player 3 uses the last.
4th - Players add their numbers on all cars you meet.
5th - Whoever comes closest to 21 wins.
6th - You hold whenever you want.
7th – If one goes over 21, they bust and are out.

Specialregel:
Special rules:
Ni behöver inte spela på samma skyltar.
Ta en bil var och spela med alla siffror
på registreringsskylten:
HCG 127 = 1+2+7 = 10
Alternativt
HCG 127 = 12+7 = 19

You do not need to play on the same plates.
Take a car and use all the numbers
on the license plate:
HCG 127 = 1+2+7 = 10
Alternatively
HCG 127 = 12+7 = 19

SUDOKU
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Karlshamns Museum.............................................................. C4

Kyrka

Are you bored?

Anti-associationsleken

Spices:
½ tablespoon allspice
½ tablespoon dried thyme
1 tablespoon white peppercorns
3 bay leaves

Instructions:
Salt and pepper the meat and brown it thoroughly, fry the onions.
Pour it in a cast iron pot and add the beer and water mixed with the
bouillon so it covers the meat. Add in the spices.
Peel and slice the potatoes into ½ inch thick pieces and cook them golden
brown. After the meat has cooked 20-25 minutes, add the potatoes, ensure
the potatoes are covered by the liquid. Cook until the meat is tender,
be careful not to break the potatoes.

CULTURE/TOURIST ATTRACTION
Vinkelg. 8, KARLSHAMN............................................... 0454-148 68
www.karlshamnsmuseum.se

Ingredients:
500 g sliced beef flank
4 medium yellow onions, sliced
10 medium-sized firm potatoes
1 bottle dark beer and water
1 tablespoon beef bouillon
butter and oil for frying
salt and pepper
Chopped parsley for decoration

Kryddpåse:
½ msk kryddpeppar
½ msk torkad timjan
1 msk stötta vitpepparkorn
3 lagerblad

Instruktioner:
Salta och peppra köttet och bryn det ordentligt, bryn löken. Lägg över det i
en gjutjärnsgryta och häll på öl och vatten blandat med fonden så det täcker.
Lägg även i kryddpåsen.
Skala och skiva potatisen i ½ cm tjocka skivor och bryn dem. Lägg dem
i grytan när köttet kokat 20-25 minuter, se till att potatisen kommer ner i
vätskan. Koka tills köttet känns mjukt, var försiktig så att inte potatisen går
sönder för mycket.

County Animal

Hotell

CANOEING

Ingredienser:
500 g skivat oxinnanlår
4 medelstora gula lökar, skivade
10 medelstora fasta potatisar
1 flaska mörkt öl och vatten
1 msk oxfond
smör och matolja till stekning
salt och peppar
hackad persilja till serveringen

Om man hör något i luften som brummar kan det vara ljudet från en
flygande ekoxe! Den flyger som en helikopter med kroppen i ca 45°
vinkling.

Karlskrona Riksteaterförening ..............................................F4
Rådhusg. 6, KARLSKRONA..........................................0455-30 34 83
www.riksteatern.se/karlskrona

Kanot / Kajak

Sailors Beef

Sölvesborgs Taxi................................................................. A5,B5

EVENT

Ronnebyg. 26, KARLSKRONA.........................................0455-255 00
www.stay.se

Sjömansbiff

Tråkigt i bilen?

Spelregler:

Valjeallén, SÖLVESBORG............................................... 0456-140 90
www.valjevikenscamping.com

Fiske & Jakt

County Dish

I trafiken finns det både surkart och sötnosar.
Men hur många finns det av varje?

Valjevikens Camping......................................................... A5,B5

Evenemang

Landskapsrätt:

4

8
8

3

4

1

5

7
8

2

5

3

9

6

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och
skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra andras egendom. Var vaktsam mot naturen
och visa hänsyn mot människor och djur.
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Allemansrätten medför också skyldigheter
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INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA — det är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.
Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor
över annans mark – men inte över tomt,
plantering och växande gröda. Håll avstånd till
boningshus. Du som rider måste vara särskilt
försiktig så att du inte skadar marken.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också

Om du passerar genom betesmark måste

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand
utom i närheten av boningshus eller där landstigningsförbud gäller.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och
människor kan skadas av krossat glas, rostiga
burkar, m m. Lämna din rast-plats så som du
själv skulle vilja finna den.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden under
noggrann uppsikt. Håll hunden kopplad 1 mars till 20 augusti.

Du stänga grinden efter dig. Du får inte störa
djuren och inte skada stängsel.

4

lov för att tälta nära boningshus, i grupp eller
flera dygn på samma plats.

2
1

3
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Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs tillstånd.
Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och krokar
utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta
bark och näver eller skada växande träd på
annat sätt.

Om det är minsta risk för brand får du
inte elda – du kan bli skadestånds-skyldig
om elden sprider sig. Släck mycket noga.
Elda aldrig på klippor – de spricker och får
obotliga sår.
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