
 

FOTOVANDRING I KOLMÅRDEN 
MED FREDRIK SCHLYTER 

12-15 oktober 2017 

Upptäck de trolska Kolmårdsskogarnas natur tillsammans med fotografen och 
Norrköpingssonen Fredrik Schlyter. Under tre heldagar fokuserar vi på landskaps- och 
naturfotografering på gränsen mellan Götaland och Svealand. Om du vill lära dig mer om 
och utvecklas som fotograf, samtidigt som du får uppleva en fantastisk miljö, är det här 
resan för dig. 
 

Fotoguide: 
Fredrik Schlyter är uppvuxen i omgivningarna kring Norrköping. Han har arbetat som fotograf på heltid i 
över 15 år. Som friluftsmänniska och klättrare är Fredrik van att fotografera i extrema miljöer och i alla 
väderlekar. Han har gett ut flera böcker och är en flitigt anlitad föreläsare. Läs mer om Fredrik på 
www.schlyter.com. 

Fotovandring med ”all inclusive” 
Pris inkl. boende:   8 450  kr 
Ingår:  Logi i delat dubbelrum på Villa Fridhem (enkelrumstillägg 300 kr) 
 Helpension med frukost, lunchpaket och 2-rätters middag  
 Entré till pool och relaxavdelning 
 Biltransporter 
 Fotoguide 
 
Pris inkl. boende:   6 450  kr 
Ingår:  Lunchpaket och 2-rätters middag  
 Biltransporter 
 Fotoguide 
 

 
 

 
Anmälan görs till susanne.lindqvist@stromback.se 
eller 073-699 89 99 
 
Sista anmälningsdatum 2017-08-31 
 

 

mailto:susanne.lindqvist@stromback.se


 

 

Fredrik Schlyter 

 

Lägerprogram: 

Torsdag 12/10   Vi samlas vid tågstationen i Norrköping kl. 14 
och åker gemensamt till Ågelsjön för att fota 
den fina naturen runt sjön. Naturen runt 
Ågelsjön är omväxlande med fin blandskog 
och höga lodräta klippväggar som stupar rakt 
ner i sjön. Efter avslutad vandring åker vi till 
hotellet och äter gemensam middag och 
diskuterar fototeknik och bildkompositioner. 

 
Fredag 13/10  Efter frukost på hotellet packar vi ryggsäcken 

med kamera och matsäck och beger oss till 
sjön Skiren i Stavsjö. Här kommer vi gå en 
etapp av Sörmlandsleden. Etappen är ca 12 
km lång på lättgångna stigar och spänger.  
Under dagen kommer vi passera flera sjöar 
och genom tät fin blandskog. Vi kommer även 
gå på en gammal järnvägsbank som är en del 
av Nunnebanan från 1900-talets början. På 
eftermiddagen anländer vi till Lövsjön som är 
slutmålet för dagen. Där väntar bilarna på att 
ta oss tillbaka till hotellet. Innan middagen går 
vi igenom dagens bildskörd tillsammans med 
Fredrik. 

 
Lördag 14/10  På lördagen åker vi tillbaka till 

Sörmlandsleden men idag går vi längs 
Bråviksbranten. Leden är lite mera krävande 
men den bjuder på storslagna vyer över 
Bråviken och Vikbolandet. Dagens kortare 
vandring (ca. 5 km) gör att vi även hinner med 
ett stopp vid Marmorbruket innan vi beger 
oss tillbaka till hotellet för att gå igenom 
dagens bildskörd. Idag har alla möjlighet att 
välja ut en bild var att presentera och 
diskutera kring. 

 
Söndag 15/10  Resans sista dag börjar vi tidigt och beger oss 

till Glotternskogen utanför Åby för att fånga 
morgonsljuset. Glotternskogens naturreservat 
domineras av gammal barrskog, omväxlande 
sprickdalslandskap med hällmarker, 
sumpskogar, branter, sjöar och småöar. Vi 
intar gemensam lunch utomhus innan 
biltransporten går in till Norrköpings 
tågstation. Vi avslutar vid tågstationen vid 15-
tiden.  

 
Efter resan har alla möjlighet att välja ut en bild var som är med 
och tävlar om ”resans bild” och ett presentkort på 500  kronor. 

 

 
Boende och mat: 
Boende kommer att vara på Villa Fridhem i 
delat dubbelrum. (Enkelrum mot tillägg på 
300 kr). 
Frukost och 2-rätters middag serveras på 
hotellet. Lunchen består av lunchpaket som 
intas utomhus. Mer information om 
boendet finns på www.villafridhem.se. 
 
Resa: 
Enklast är att ta sig med tåg till Norrköping.  
Från tågstationen åker vi gemensamt i bil. 
 
Målgrupp: 
Friluftsintresserade med intresse för 
landskapsfotografering. 

Min/max deltagare: 
Minst 8 st och max 16 st  

Utrustning: 
Valfri kamera, ryggsäck för dagsvandring. 


