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Sturkö kyrka



Vitsippor vid ”Smens”



”Lisens” grind mot ”söra gata” Maskrosor vid ”Lisens”



Wangraholm och Tjurköbron



Blommor på stranden vid 
Djupasund.

Skir vårgrönska vid ”Smens”



Uddasanden & Tjurköbron



Vid Tjurköbron. Följ mej, lååånga tag …..



Tjurkö från Uddasanden



Jaktkanot vid Tjurköbron



Mot ”staun”…. I väntan på reklam och räkningar



Gunnar Persson på väg hem, i sin 50-årspresent till frun, 
efter vittjande av ålakrokarna vid Tjurköbron



Sanda från Alva och Torstens brygga



Mot Långabrygga och Tjurköbron i solnedgång



Karlskrona och dess vattentorn från Sanda



Jaktkanot i Polagärdet ”Kåsar” och sjöbod vid    
Ekenabben



Tjurkö södra udde från Karl-Johans stenstuga



Karl-Johans stenstuga



Det mulnar upp, vid Långabrygga



Verkö och Karlskrona från Svärmhallsvägen



Himlaspel över Djupasund



Aftonstund vid Djupasund



Långabrygga från vår altan en höstkväll



Vinter i Polagärdet



Men vissa älskar snöDet börjar äntligen töa-



Tärnor pratar VÅR-sysslor, om du ruvar först…….



TrollstenenSvarta led



Stora eken vid ”Smens” ”Strajtet”



Stenbrott vid mossen



Solnedgång från Svärmhallsvägen



Vid Ryamad



Henry Danielsson ska ut 
och fiska till katten

Ekenabbens fiskeflotta 
har samtidigt fyllt sin kvot



Lilla hamnen vid Ekenabben



Kustbevakning i Polagärdet



Svärmhallen mot ”Staun”.Kustbevakning vid 
Långabrygga.



Lennart Elmström vittjar sina ryssjor (sju ålar blev det, en till rökning 
och sex till fotografen).



Solnedgång vid Djupasund.



Inge Elmström på väg hem efter att ha vittjat sina ryssjor.



Sanda speglar sig i all sin glans



Vad gör man inte för brödfödan?



Fd. lada, numera redskapsskjul på Kullen



En ny dag i Bregott-fabriken, 1022 Majros leder…



”Staun”, Marinmuseum och Pantarholmen från  Svärmhallen



Tjurkö norra udde och varvet  från  Svärmhallen i solnedgång



”Staun” & Tjurkö norra udde från Svärmhallen



Ibland upplever vi att miljön runt oss blir mycket vackrare 
när vi ser den på bild än i verkligheten. 

Hoppas att du också upptäckt hur vacker vår omgivning i 
skärgården är och att du också hittat dina egna 
smultronställen. 

Passa på och njut under din vistelse hos oss… 

…men var rädd om miljön så att våra efterlevande också 
får njuta av den.

Mina bilder och motiv är valda från/på mina egna 
smultronställen och till viss del med nostalgisk 
anknytning till min egen uppväxt som ”sommarbarn” på 
Sturkö.

TACK FÖR VISAT INTRESSE!
Jan-Anders Månsson


