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Nyhetsbrev nr 1/1 mars 2022 

Hej alla ölandsförfattare! 

Välkommen till vårt nyhetsbrev som du får därför att du antingen har varit i kontakt med oss 

tidigare, eller för att vi gärna vill sprida våra nyheter till dig som har anknytning till Öland genom 

ditt författarskap. Här är våra nyheter: 

Äntligen har vi lanserat vår fina webbsida www.ölandsförfattarna.se Lite strul hör till så här i början, 

men vi är så nöjda med resultatet. Webbsidan är Ölandsförfattarnas "nav" och det är här du kan läsa 

mer om vår verksamhet och följa med i uppdateringar om kommande evenemang. Tack till vår 

webbutvecklare Anita Tingskull för att sidan blev så fin! 

Vi marknadsför oss även på Facebook och Instagram och vårt senaste tema på sociala medier är 

öländska miljöer. Många av oss som skriver väljer skrivplats med omsorg, och vi vill gärna tipsa om 

inspirerande platser på Öland med det lilla extra. 

Evenemang våren och sommaren 2022 

Vårens evenemang är fortfarande på planeringsstadiet, men vi avslöjar gärna att vi arbetar på ett 

författarmöte i Vita Villan vid Drottning Victorias Vilohem i Borgholm. Vi är så glada att samarbeta 

med Leo Eriksson, slottsfogde på Solliden och före detta stadsarkitekt i Borgholm. Tillsammans 

kommer vi att ordna ett strålande fint evenemang i fantastiskt vackra och anrika lokaler med 

koppling till litteratur och kultur. Mer information med datum, som troligen blir i maj månad, 

kommer inom kort i sociala medier och på webbsidan.  

En oerhört rolig nyhet är att Författarcentrum Syd vill inleda ett samarbete med Ölandsförfattarna. 

Planer inför sommaren har redan inletts och vi kommer att hålla i några av programpunkterna under 

deras evenemang "Författares sommardagar", som i år har landat på Öland helgen 17-19 juni. Tack 
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Gabriella Håkansson, ny sekreterare i FC Syds styrelse, för din fina förfrågan! 

Ölandsförfattarnas dagar på Ölands Museum Himmelsberga är inbokade den 21 och 22 juli. Missa 

inte det! Vi har redan fått fler intresseförfrågningar från spännande ölandsförfattare som vill 

medverka på scenen. Det kommer att bli två jättefina dagar och så fort vi har mer på plats lägger vi 

ut information om våra gäster. Vi ser fram emot att ses i juli! 

Den 27 juli är den årliga sommarmarknaden i Sandvik och självklart deltar Ölandsförfattarna! Kom 

förbi Sandviks hamn och denna välarrangerade marknad med genuint hantverk, godsaker och 

böcker. Vi ser fram emot att träffas och prata litteratur och skrivande! 

Har du och din bok en tydlig koppling till Öland? 

Vi vill också lära känna er Ölandsförfattare och planerar att lägga ut presentationer för de som vill, i 

våra sociala medier. Har du och din bok en tydlig koppling till Öland? Mejla din presentation till 

oss! 

• Skriv en kort presentationstext om din koppling till Öland och din bok på max 100 ord. 

• Skriv texten i jag-form i Wordformat eller direkt i mejlet. 

• Bifoga max en författarbild på dig eller din bok, i jpg-format. Bilden ska vara minst 1200 

pixlar bred och helst i liggande format. Kom ihåg att ange fotografens namn.  

• Ange bokens titel, förlag, utgivningsår och ISBN. 

• Text och bild mejlas till info@olandsforfattarna.se 

• I ärenderaden på mejlet anger du "Författarpresentation" och namn.  

• Fackböcker och litterära böcker är välkomna.  

• Ölandsförfattarna har inte möjlighet att lägga upp ett obegränsat antal presentationer vilket vi 

ber dig ha förståelse för.  

 

Många hälsningar från Charlotte Sirc och Elisabeth Öhman 

 

 

 
 

Ölandsförfattarna  Jarlsgatan  2  387  70 Löttorp 

ölandsförfattarna.se  info@olandsforfattarna.se 

facebook: olandsforfattarna1  instagram: _olandsforfattarna_ 
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Ölandsförfattarna är ett publikt forum för författare med anknytning till Öland och som skriver med 

inspiration av Öland. Forumet startades av Charlotte Sirc och Elisabeth Öhman 2019. Tanken är att 

föra ut och stärka den öländska kulturen, skapa gemenskap mellan författare och att öka kontakten 

mellan författare och läsare. Vi är ingen förening utan just ett öppet forum. 

Tack för att du följer oss! Tveka inte att höra av dig om du har önskemål eller tips om vad du vill ta 

del av i vårt forum. Enklast är genom att svara på det här mejlet. Detta går naturligtvis att säga upp 

om man inte önskar prenumerera på brevet, svara på detta mejl så ordnar vi det.  

Vi följer Dataskyddsförordningens regler för behandling av personuppgifter. Vår Integritetspolicy 

finns på www.ölandsförfattarna.se 
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