
Kristianstad 20220617 

Hej Höst Öst-resenärer 2015-2017! 
 
Efter 54 Höst Öst-resor har olika skrifter om resorna producerats. Efter den 25e Höst Öst-resan 
1992 gjorde vi – Carl Gustaf Berm och jag – en bok på 210 sidor med titeln ”O-Ringen i Europa 
– 25 äventyrliga år med Höst Öst-orienterarna”. 2007–2014 gjordes 8 mindre böcker – en per 
resa om 40e – 47e Höst Öst-resorna med Claes Göran Green som redaktör. Därefter har de 
utlovade reseberättelserna från resorna 2015-2017 blivit så försenade, att t. o. m. jag bedömde det 
omöjligt att få fram dem. Därför är jag mycket glad att meddela att det omöjliga blev möjligt och 
att en ny Höst Öst-bok med titeln ”HÖST ÖST med PEO” är under tryckning! 
 
Under vintern och våren i år har redaktörerna arbetat med att sammanställa texter, bilder och 
kartor från de saknade reseberättelserna. Nu är boken klar och den innehåller inte bara resorna 
2015-2017, utan det har också blivit reseberättelser 2018-2021 och kortare skrifter om resorna 
1993-2006. Därmed finns det nu reseberättelser, i kortare eller längre form, för alla de 54 resorna. 
Boken har blivit en riktig tungviktare på 400 sidor och 1000 g. 
 
Du är en av de resenärer som under 2015-2017 betalade 150 SEK för det årets Höst Öst-bok. Jag 
vill nu ge dig erbjudandet att istället för reseberättelser från 2015-2017 få denna nya bok med 
reseberättelser från 2015-2021. Bokens pris är 300 SEK. 

 
Du som betalat för ett år får köpa den nya boken ”Höst 
Öst med Peo” för 150 SEK. 
 
Du som har betalat för två av de tre åren får den nya 
boken ”Höst Öst med Peo” utan mellanskillnad.  
 
Du som betalat för tre år får den nya boken och får köpa 
ytterligare en bok för 150 SEK. 
 
Betalning till Peo Bengtssons Bankkonto i Sparbanken 
Skåne.  8313-9   524518277-8    
Skriv vad betalning avser och ditt namn. 
 
Eller Swisha till 0707 228523 (QR-kod nedan) 
 
Boken kommer att vara klar till O-Ringens 5-dagars i Uppsala och du är välkommen att hämta 
boken där om du är med på O-Ringen eller finns i närheten. Vi kommer att ha ett release-event 
tisdagen den 26 juli 17.00-20.00 i O-Ringen-staden i/vid restaurang Matverkstan.  
 
Om inte detta tillfälle passar dig kan överlämning ske vid annan tävling/tidpunkt. Det går också 
bra att någon annan hämtar boken men meddela i så fall vem. Om du vill få boken postad till dig 
är frakt-avgiften 100 SEK. Det kan vara så att jag har några mailadresser som är inaktuella. Ni 
som ändå får mailet kan kanske sprida informationen till andra resenärer? 
 
Meddela min dotter Bitte om hur du vill hämta din bok eller få den 
skickad.  Mobil 0734 406720 eller via mail bitte.bengtsson@fare.se.  
 
Vänliga Hälsningar 
Peo                  
 
Mobil: 0707 228523 och mail: wwopeo@gmail.com 
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