Välkommen till natursköna
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KRISTDALABYGDEN
LATITUD 57°24’02.4”N
LONGITUD 16°11’51.7”E
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sköna favoriter

Upplev meteoritsjön
Hummeln med bad,
fiske & paddling
MUSIK• MARKNADER • KAFFEREP
– Här finns något för alla!

KRISTDALA • BRÅBYGDEN • KROKSHULT • ISHULT
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OM KRISTDALABYGDEN
Kristdala ligger cirka 2,5 mil från Oskarshamn. I samhället
och byarna runt omkring bor cirka 2 000 invånare.
Här finns över hundra små och mellanstora företag knutna
till branscher som till exempel industri, skog och åkeri.
I Kristdala finns viktig service som dagligvaruhandel och
övrig handel, bensinmack, bibliotek, fritidsgård, förskola
och fritidshem, skola årskurs 1-6, äldreomsorg, räddningstjänst, kommunikationer, restaurang, kafé samt ombud för
post, paket, apotek och systembolaget.
Här finns också ett tjugotal föreningar som arbetar för att
invånarna ska ha en meningsfull fritid. Samhällsföreningen
har en samordnande roll och föreningarna samarbetar ofta
med evenemang och fritidsaktiviteter.

Populära evenemang under året är Kristdala marknad, våra
Musik- och Fordonskvällar samt Kristdalabygdens Skördefest
som bjuder på närproducerade delikatesser.
Om du någonsin skulle bli mätt på vår vackra bygd så
är avstånden till andra populära turistorter inte så fasligt
långa. Med bil tar du dig till Vimmerby – med Astrid
Lindgrens Värld – på en dryg halvtimme. I Oskarshamn
kan du ta färja både till Gotland och till Byxelkrok, Öland.
KRISTDALABYGDENS VISION
Kristdalabygden – en attraktiv landsbygd där vi med
meteoritsjön Hummeln som utgångspunkt skapar en plats
för rekreation, äventyr och upplevelser. Bygden bjuder
på unika natur- och kulturvärden samt smaker från det
lokala skafferiet.
Foto: Annicka Gunnarsson
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Kristdalabygden – där det händer!
”Vad mycket ni gör i Kristdala, det händer något
hela tiden.” Mina fingrar räcker inte till för att räkna
alla gånger jag hört den meningen de senaste åren.
Kristdalabygden har blivit ett ställe ”där det händer”
och i årets broschyr har vi ansträngt oss för att samla
alla våra bästa tips. Hoppas att du får njuta av en
stunds läsning och att du blir inspirerad till att uppleva
bygdens besöksmål, aktiviteter och evenemang!

Annicka Gunnarsson

KRISTDALABYGDENS TURISTBROSCHYR
Upplaga: 2 500 exemplar
Projektledare: Annicka Gunnarsson, Bardic Design
Text: Annsofie Carlson, Annicka Gunnarsson, Ida Eriksson
Layout: Annsofie Carlson, Burbus AB
Tryck: Grafiskt Tryck, Oskarshamn 2019
Annonser: Annicka Gunnarsson, tel: 070-839 49 21

Fördjupa dig på webben!

Den här turistbroschyren innehåller ett axplock från vårt
fantastiska utbud av upplevelser i bygden. Du kan läsa
mer om alla våra besöksmål på kristdalabygden.se.
Missa inte att följa oss på Instagram, Facebook och Twitter!
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PÅ
ALLA EVENEMANG HITTAR DU

Juni

20 juni kl. 18:00-20:00
MIDSOMMARFEST, TORGET

19 juli kl. 08:00-16:00
KRISTDALA MARKNAD

Dans, fiskdamm, bollkastning,
lotterier och servering.

Traditionell marknad med
150 försäljare på Dämmen.
Kristdalas nationaldag!

21 juni kl. 11:00
MIDSOMMARAFTON
I KROKSHULTS BY

19 juli kl. 20:00-02:00
MARKNADSFEST
PÅ EKSKOGSVALLEN

Vi klär och dansar kring
midsommarstången. Chokladhjul.
servering med tårta och korv.

25 juni kl. 19:30
MUSIK I SOMMARKVÄLL,
KRISTDALA KYRKA

Kyrkokörens favoriter med Åsa
Gunnarsson och Erik Lammers.

Juli

4 juli från kl. 18:00
MUSIK & FORDONSKVÄLL
Tennessee Drifters, country.

9 juli från kl. 19:30
MUSIK I SOMMARKVÄLL,
STENSÖ KAPELL

Olivier Blache & Mathis Rochat
från Frankrike samt Sabina
Sandri Olsson & Anette Kumlin.

10 juli kl. 19:30
SÅNGKVÄLL I SANDENS
MISSIONSHUS
Sångkväll med Sigvardssons.

14 juli kl. 17:00
SÅNGSTUND PÅ TORGET

Sarah & David Åström (Betel).

18 juli från kl. 18:00
MUSIK & FORDONSKVÄLL
The Southbounds, rockabilly.

KRISTDALABYGDEN.SE

Augusti

1 aug från kl. 18:00
MUSIK & FORDONSKVÄLL
Chris & The Goosebumps.

2-3 aug
UTOMHUSBIO PÅ TORGET

Visning av tre underhållande
filmer. Popcorn- och godiskiosk.

Livemusik med PerMelkerz.
Musikquiz. DJ PeterC. Öltält
& servering med fullständiga
rättigheter.

6 aug kl. 18:00-20:00
SIMBORGARKVÄLL

21 juli kl. 11:00
ÄNGENS DAG, KRÖSÅS,
KROKSHULTSBYGDEN

11 aug kl. 16:00
SÅNGSTUND PÅ TORGET

Gammaldags slåtter i Krösås.
Servering av kaffe & ostkaka.
Ta med egen räfsa & lie!

28 juli kl. 11:00
ÄNGENS DAG PÅ ANNAS
ÄNG I BRÅBYGDEN

Ta simborgarmärket och gör
vattenprov i Råsvik.

Mari & Andreas Wirsén (Betel).

15 aug från kl. 18:00
MUSIK & FORDONSKVÄLL
Hurley & The Blue Dots, blues.

Slåtter på gammaldags vis och
hässjning av ängsgräset. En
upplevelse utöver det vanliga!

18 augusti kl. 17:00
SÅNGSTUND PÅ TORGET

28 juli kl. 13:00-16:00
INTERNATIONELLA
KAFFEREPET I ISHULT

22 augusti kl. 19:30
SÅNGKVÄLL I SANDENS
MISSIONSHUS

Kafferep med kakor från hela
världen & ”sju sorters kakor”.

28 juli kl. 16:00
SJUNG FÖR KATTEN MED
GULLIZ & ÅKE, TORGET
Allsång och insamling till Katthemmet. Försäljning m.m.

30 juli kl. 19:30
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sång av systrarna Lindblom.

Kjell & Gunilla Lindstedt (Betel).

Carina och Torbjörn Sandberg.

24 aug kl. 14:00
MOPEDRALLY
I MELLINGERUM

Kör ca 3 mil. Prisutdelning &
korvgrillning. Avgift 100 kr.

September

15 sep kl. 13:00-15:30
BYVANDRING PÅ
STORGATAN I KRISTDALA
Samling vid Sockenstugan. Ta
med kaffekorg!

Sommaröppet
i Hembygdsgården
Måndagar & torsdagar kl. 18:00-20:30 v. 27-31
Måndagar är temakvällar med bl.a. Meurlings
släktutredningar, musiklivet i Kristdala,
bilder av fotograf Wahlin och vävning.
Urklippsböcker, fotoalbum & hembygdslitteratur.
Guide & kaffeservering med hembakat!

19 juli
marknadsfest
på kvällen!

21 sep kl. 09:00-14:00
SKOG & MILJÖDAG

Skogsslinga med aktiviteter
& utställningar i Krokshult.

28 sep kl. 10:00-15:00
KRISTDALABYGDENS
SKÖRDEFEST

Skördefest med lokala delikatesser, hantverk, livemusik
& aktiviteter för hela familjen.

Oktober

6 okt kl. 16:00
FILMVISNING
I BRÅBOGÅRDEN

Film från bygden med bland

annat skolbygget år 1954.

November

23 nov kl. 12:00-17:00
JULMARKNAD
I BRÅBYGDEN

Julmarknad med doft & smak

av gammaldags jul!

24 nov kl. 15:00
BRASAFTON
I HEMBYGDSGÅRDEN

Föredrag & kaffeservering
i brasans sken.

30 nov kl. 14:00-17:00
JULSTÄMNING PÅ TORGET
I KRISTDALA
Liten julmarknad med hantverk
& lokala delikatesser.

December

13 dec kl. 19:00
KRISTDALA LUCIA

Traditionellt luciafirande i kyrkan med kröning av årets lucia.
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1 AUG CHRIS & THE GOOSEBUMPS

4 JULI TENNESSEE DRIFTERS

18 JULI THE SOUTHBOUNDS
15 AUG HURLEY AND THE BLUE DOTS

Familjefest på torget
MUSIK- & FORDONSKVÄLLAR. Vi har
längtat sedan december – då första
bandet bokades – och den 4 juli är det
äntligen dags för våra populära
Musik- & Fordonskvällar att dra igång.
I sommar är Tennessee Drifters första
band ut på scenen. Den populära trion
från Uddevalla bjuder på mestadels
covers med Johnny Cash och
Hank Williams men även
annan tidig country. Bandet
MISSA INTE
har spelat på festivaler i
Kom
och tävla med
USA, Europa och Ryssditt
fordon
i ”Kvällens
land och vann Country-
Foto: Annicka Gunnarsson
trevligaste
fordon”
och
SM 2009.
Musik- & Fordonskvällar har blivit ett riktigt dragplåster på somma”Värdarnas val”!
Kvällen innan Kristdala
ren med fina veteranfordon från hela länet. Välkommen du också!
marknad får vi njuta av
The Southbounds blandning
Fordonsträffarna lockar bilar,
och egna rockabillylåtar.
av egenskrivna låtar och populära
motorcyklar, mopeder och andra
Sist ut är Hurley & The Blue
rockabillycovers, bandet kommer från
fordon från hela länet. Under kvällen
Dots, Korsvägens alldeles egna
Öland/Torsås.
röstar vi i vanlig ordning fram kvällens
bluesband. Fredrich Rönnholm och
Näst på tur är Chris & The GooseMathias Blixt har spelat ihop i över 15 trevligaste fordon!
bumps. Kvartetten från Linköping
Utöver fantastisk musik och härlig
år. Bandet har sina musikaliska rötter
kommer tillbaka och sätter torget
stämning så finns det hembakat, korv,
i tidigt 40- och 50-tal som mixas till
i gungning till tonerna av kända covers något alldeles eget.
lotteri och hoppborg för barnen.

Behöver du hjälp att
hitta hem? Fråga din
lokala mäklare.

GRATIS
VÄRDERIN
G
UNDER 20
19

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.
FASTIGHETSBYRÅN I OSKARSHAMN 0491-81065 / FASTIGHETSBYRAN.SE
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Sköna favoriter

i Kristdalabygden

1

METEORITSJÖN HUMMELN En meteorit slog ner och bildade
sjön som är över 60 meter djup. Hummeln är en av åtta bevarade
nedslagskratrar i Sverige. Sjön är perfekt för bad, fiske och paddling.
Badplatsen Råsvik är en populär oas under sommaren men sjön bjuder
på flera fantastiska smultronställen. Sjön är dessutom känd för stora
gäddor och abborrar. I sjön finns 17 olika arter av fisk varav siklöja är
den viktigaste arten som foderfisk för gädda och gös.
Visit Småland har utsett Råsvik till ett av tio topp-dopp i Småland.
Foto: Henrik Kristedal
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Foto: Bråbo B&B & Café

BRÅBYGDEN Bråbygden är en bit av ett gammeldags Småland med en sällsynt flora och fauna, en unik landsbygd på cirka 5 400 hektar med miltals hägnade gärdesgårdar som ramar in slåtterängar och beteshagar, hamlade träd står som statyer i det böljande landskapet.
Här finns en vandringsled med olika naturslingor. Slingorna går genom Bråbygdens kulturlandskap med små åkerlappar, slåtterängar och
beteshagar. Här finns också en fångstgrop för varg. Vandringsleden startar vid Bråbo B&B & Café. Här fikar du med naturen tätt inpå.
Så det är inga bekymmer om du råkar glömma picknickkorgen hemma! Gott och gärna lokalproducerat. Här finns till exempel ostkaka från
Skurö gårdsbutik i Figeholm med pangsylt från Lindhags delikatesser i Ishult. Det finns också räksmörgåsar, sill- och äggsmörgåsar med mera.
Passa också på att köpa lokalproducerad honung, äppelcider och enbärsdricka. Nytt för i år är marmelader och chilisåser från
Karlssons trädgård i Påskallavik. När du är mätt har du chansen att upptäcka ett unikt landskap och ta ett svalkande dopp i Bråhultesjön.
Upplev Bråbygden, en genuin del av Småland och ett unikt stycke Sverige.

BRÅBYGDENS INTRESSEFÖRENING

Vattensågen. Själva byggnaden är från början av 1900-talet medan det gamla
vattenhjulet restaurerades 1944 och återinvigdes 2006.

Bråhultesjön. Ta gärna en tur till Bråhultesjön och ta ett bad
eller sitt ner i pergolan för en fikastund!

070-304 18 37 / 070-281 65 46
E-post: hej@brabygden.se
Webb: www.brabygden.se
Bjälebo våtmark. Ta en promenad runt våtmarken och upplev det rikliga fågellivet!
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KROKSHULTSBYGDEN Här får du möjlighet
att vandra i – och njuta av – ett levande kulturlandskap där det traditionella sättet att bruka
marken fortfarande lever kvar. Med sitt rika och
varierade odlingslandskap klassas bygden som riksintresse. Vandringsleden är uppdelad i tre etapper
och går genom flera små byar. Du kommer att stöta
på slåtterängar, beteshagar, odlingsmarker och
gravfält från bronsåldern. Även stenrös, tjärdalar,
torpargrunder och en gammal smedja finns längs
leden. Längs den längre etappen så kan du passa
på att stanna till vid Höckhultsjön där det finns en
grillplats. Men glöm då inte att ta med egen ved
och tänk på brandrisken.
I den sydöstra delen ligger Krokshult kultur- och
naturreservat, ett exempel på det äldre, småskaliga
jordbruk som dominerade södra Sverige en god
bit in på 1900-talet. I naturreservatet finns en liten
promenadstig, utmärkt med orange markeringar,
den tar dig förbi byns gamla fägata, klarbärslunden, mossåker, odlingsrösen, hamlade träd och
slåtterängar.

TIPS!

Vill du besöka fler naturreservat så finns Humlenäs,
Ishults naturreservat, Malghults
naturreservat samt Ängsmossen, ett Natura 2000-område
nordost om Ishult.

KROKSHULT, KRISTDALA

Foto: Ingemar Karlsson
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OSTKUSTLEDEN Leden är ungefär 16 mil lång

och uppdelad på åtta etapper, den går runt i en
ring i Oskarshamns kommun. De tre första etapperna
på Ostkustleden slingrar sig i Kristdalabygden, från
Nynäs mitt i Humlenäs naturreservat genom vackra
Bråbygden, längs den hundra meter långa kinesiska
muren i Smisserum, genom Krokshultsbygdens
varierande odlingslandskap till Lönhult vid Hultsfreds
kommungräns. En etapp är perfekt för en dagstur om
du inte orkar gå hela leden. Här, i Kristdalabygden,
finns övernattningsstugor i Humlenäs och Lönhult.

Foto: Annsofie Carlson

5

HEMBYGDSGÅRDEN Här finns möbler, textilier
och redskap från lanthushållets tid. Kristdala Hembygdsgård utgörs av åtta byggnader: Kaptensstugan,
Logbyggnaden, Snickarboden, Undantagsstugan, Ängsladan, Visthusboden, Loftboden och Estraden. Undantagsstugan är, tack vare gåvor, inredd till skomakeri
och handelsbod. På logen kan du titta på äldre lantbruksredskap. Här finns även äldre fotografier, urklipp
och Kristdalaböcker tillgängliga. Missa inte utställningarna
om fotograf Wahlin och prästsläkten Meurling. Öppet
måndagar och torsdagar kl. 18-20.30 från 1 juli till 1aug.
Foto: Annicka Gunnarsson

6

TINGSHUSET I ISHULT Tingshuset från år
1730 är ett av Smålands bäst bevarade. Under 205
år skipades det rättvisa här. De som dömdes till
döden avrättades vid galgbacken i Krokstorp några
kilometer bort. Tingshuset och häktet, i folkmun
”kurran”, är sevärda byggnadsminnen som vittnar om
de livsvillkor som gällde förr i tiden.
Här finns även en tingsklocka och ett ”tingsdass”
att se närmare på. Öppet lördagar och söndagar, kl.
13-16 från 29 juni till 4 aug.

Foto: Annicka Gunnarsson

NilzéNs Åkeri AB
kristdala
” Vi är specialiserade på
skogstransporter”

Nilzéns Åkeri AB | Tel: 0491-704 00 | E-post: anders@nilzenakeri.se
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Foto: Jan Brenander
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MÅLSJÖN Den charmiga vägen (se upp för troll!) genom Röstorp tar dig fram till en uppskattad och välbesökt fågellokal,
Målsjön. Så skippa en sovmorgon, packa ner frukosten i en picknickkorg och njut av vårt fågelliv. Sötvattensstrandängarna
vid Målsjön är unika och runt sjön finns betesmarker, strandängar samt löv- och barrskog. Tranor, sångsvan, brun kärrhök,
rördrom, tofsvipa och enkelbackasin är några av fåglarna du kan få sällskap av. Här finns ytterligare ett fågeltorn och två
vandringsstigar, den röda leder dig genom aspskog. Längs leden finns även en restaurerad och välbevarad linbastu och en
ängslada från 1834 där besökare gärna får övernatta – glöm inte boka. På malsjon.com finns en interaktiv karta över området.

TRÄTHULTS NATUR & KULTURLED

Träthults Natur & Kulturled är en 1,5 km lång led
markerad med blåvita stolpar. Här stöter du på
beteshagar, ängar, åkrar, bevarade kulturmiljöer
och den rika blomsterprakten. Det finns även ett
gårdsmuseum som består av byggnader som, efter
renovering, har kvar sitt gamla ursprung.
Ladugården byggdes 1870 och är likadan nu som
då med de gamla redskapen. Här finns ett sädesmagasin med en samling husgeråd, snickeriverktyg och
leksaker. På övre plan finns en utställning om lin- och
ullberedning. Längs leden finns informationsskyltar
och även möjlighet att grilla. Det är möjligt att boka
guidning genom området.

Jobba hos oss

är får du ett jobb där du gör skillnad och har möjligheter
utvecklas. Den fina utsikten får du på köpet.

er det senaste året har vi bland annat
tällt en verksamhetsutvecklare som har
spännande jobbet att utveckla hela vår
samhet med hjälp av IT, etableringsvägre med det viktiga uppdraget att integrera
a nya invånare och en bokbussförare som
möjlighet att besöka kommunens alla hörn
sprida kunskap och glädje.

Det är bara några exempel på intressanta
jobb som finns i Oskarshamns kommun.
Under året har vi rekryterat över 250 nya
medarbetare som gör det goda livet möjligt
för kommunens invånare och besökare och
varje dag bidrar till att de får den service de
behöver.

Oskarshamns kommun gör det goda livet möjligt
för kommunens invånare och besökare
www.oskarshamn.se

s mer om våra jobb på www.oskarshamn.se/jobb

Foto: Stig Karlsson
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Foto: Claudia Kromminga
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Foto: Aron Jonasson

HEMBYGDSPARKEN I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda
stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern.
De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som
var vanlig på järnåldern. Gravfältet hör till det 15 mil
långa och kustbundna bebyggelsestråk, från bronsåldern till
järnåldern, som har konstaterats från trakten av Oskarshamn
i söder till Slätbaken i norr. Krithemsparken omgärdas av
gärdesgårdar och här finns även Krithems lekpark. Ta gärna
med fikakorgen och gå på en upptäcksrunda!

9

KRISTDALA KYRKA Har man vägarna förbi Kristdala så går det knappast att undgå vackra Kristdala kyrka. Kyrkan är

placerad mitt i byn, omringad av en välbyggd stenmur och gamla lindar. Kyrktornet syns från alla håll när du närmar dig samhället.
Kyrkan togs i bruk 1792 och ersatte då den gamla träkyrkan (omnämnd redan 1358) som låg på den nuvarande södra kyrko
gården. Interiören är tidstypisk och präglas av brytningen mellan äldre traditioner och nyväckt klassicism. Delar från träkyrkan
finns fortfarande kvar, bland annat trätaket i sakristian, den medeltida dopfunten, en del dekor och inredning samt två vapensköldar med avbildade svinhuvuden. En av kyrkans mest dyrbara skatter är en mässhake som skänktes till kyrkan år 1700. De vackra
glasmålningarna i kyrkans kor är komponerade av Bo Beskow 1960 och altartavlan från 1856 är målad av Gustaf Lindblom.

11

Foto: Annicka Gunnarsson

FRIDHEMS SKOLMUSEUM Fridhems skolmuseum

ligger beläget i Ishult. Museet är inrett i ett hus från 1864
med välbevarade inventarier från början av 1900-talet. Museet visar en äkta antik skolmiljö där mycket
finns bevarat från den tid då skolan i Fridhem var
aktiv. Här finns en orgel, kateder, skolbänkar, svarta
tavlan, kulramar, hyvelbänk och en unik samling snickarverktyg. Dessutom finns här en stor mångfald av gamla
skolplanscher, kartor och skolkort.

MISSA INTE!
Internationella
kafferepet
i Ishult 28 juli

12

Foto: Mårten Stenberg

HUNGERRÖSEN Hungerrösena ligger belägna norr om Kristdala på båda sidor om vägen mot
Hägerum. Rösena är fyrkantiga och plockades ihop av
arbetslösa som fick bröd eller mjöl som ersättning. Under
1860-talet var det svåra år och kvinnorna plockade
ihop rösena samtidigt som männen grävde diken. Fler
hungerrösen har funnits vid Hägerums gård.

13

Smaskens hos @lindhags_delikatesser

Inredning med @johannanderssons

Kul på @astridlindgrensvarld

Småskalig chilisås hos @skalshult

Gårdsliv på @stackvallen

Bär och grönsaker hos @mellingerums

Baktalang från bygden @lisaspastrys

Allt som händer @attraktivaoskarshamn

Bo naturskönt på @malghults_gard

Hobbyfotografen @madelenewestberg

Livet på landet hos @tvillingstugan

#kristdalabygden på instagram

Koll på allt med @kristdalabygden
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S
Mellingerums Bär
& Grönsaksodling

LÖNHULT

Näjern

A

VEN

Lönhults kvarn

Åsjögle kvarn

KRISTDALA
Krösås
Bronsåldersrösen
KROKSHULT
HÖCKHULT
Träthults Natur
& Kultur
Muren i Smisserum

Stensö hälsokälla

Krokshults
naturreservat

Bråhultesjön
Fallebo kvarn

Upplevelserundan
Ostkustleden

Bråbo B&B
och Café

Bjälebo våtmark
Bjälebo vattensåg

BRÅBO
Applekulla
våtmark

Brånäs kvarn
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Lättstugan

Lindhags delikatesser
Fridhems skol- & lantbruksmuseum

Fridhems kapell

Ängsmossen,
Natura 2000-område

ISHULT

Issjön
Ishults Tingshus
Ishults naturreservat

Galgbacken, Krokstorp

KROKSTORP

Tvingen

Karlsfors bruk
Storyttern

RÖSTORP
Målsjöns fågeltorn
& vandringsstigar

SULEGÅNG

Hungerrösen och
kolugnarna i Hägerum

Malghults naturreservat

BAGGETORP

Humlefors kvarn
Råsvik
Hummeln
Humlenäs naturreservat

Dörtorpets spånhyvel

SKRIKEBO
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Foto: Annsofie Carlson

BRA-ATT-HA FÖR PADDLAREN

TACKSAMMA TIPS FÖR CYKLISTEN

u Kanot eller kajak?
En kajak är lättare att
manövrera för den som
är van medan kanot
passar bättre för den
som inte är van.
u Vattentät packpåse
med extra kläder.

u Rätt cykel – mountainbike
passar bäst om du planerar att
cykla i mer kuperad terräng
på stigar och vägar i skogen.
Vanlig landsvägscykel passar
bäst på asfalt och grusvägar.
u Cykelbyxor med sämskskinn
för att slippa rumpskav.

u Flytväst är ett måste.
u Solskydd i form av
solkräm, solglasögon och
keps som skyddar.
u Mössa som värmer.
u Vatten i mängder.
PS. Vill du hyra kanot
ellet kajak? Kontakta
Kristdala Kanot.

u Kartor över området.
u Lagningsset vid punktering.
u Ventiladapter gör det möjligt att pumpa cykeldäck på
bensinstationen.
uTättsittande solglasögon
skyddar mot både sol och
insekter.

PS. Behöver cykeln en upprustning eller reparation? Då
rekommenderas ett besök på Kristdala Cykel & Motor.

BO: Tälta/ställ husbilen vid vår vackra badplats Råsvik (fritt fram klockan 18-10). Se också boende på sid 24 eller sök på
Kristdala på stugsommar.se, novasol.se eller booking.com VANDRA: Ostkustleden, Krokshultsleden och Bråbygden

Kristdala Samarbetskyrka_Layout 1 2018-01-10 11:42 Sida 1

Öppen kyrka
Kristdala
Samarbetskyrka

El 1 Datanät 1 Tele 1 Golvvärme 1 Elradiatorer
Jordfelsbrytare 1 Kabelvisning 1 Reservkraft
Luft/luft-värmepumpar 1 Centraldammsugare
Åskskydd 1 TV-antenn 1 Minigrävare 1,6

Växa i tro

RING ARNOLD 070-668 35 77
Vallgatan 4, 570 91 KRISTDALA,
www.kristdalaelektriska.se

– ett samarbete mellan Döderhults
församling & Kristdala missionsförening

Gudstjänst

Kristdala

www.svenskakyrkan.se/doderhult

@kristdalakyrka

Samarbetskyrka

– ett samarbete mellan
Döderhults församling & Kristdala missionsförening

Musik
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UTFLYKTSTIPS!
Småland 100, ett ultramaraton
på Ostkustleden (28-29 juni),
Havslätts Triatlon i Oskarshamn,
(29 juni), Ironman i Kalmar
(17 aug), Blåkulla Swimrun
i Oskarshamn (14 sept)

VANDRARE, SE HIT!
u Rätt skor – vandringsskor, stövlar eller
kängor beroende på typ av terräng. Ju
längre vandring desto kraftigare skodon.
Är terrängen blöt? Överväg stövlar. Kängor är att föredra på ojämnt underlag.
u Stavar ger ökad balans och från
skjutet gör det möjligt att öka farten.
u Ryggsäck är bekvämast.
u Extra sockor, gärna i ull.

Småländskt SKOGSBAD

Foto: Anna Lena Johansson

I storstan har det blivit populärt med den japanska trenden shinrin-yoku,
skogsbad. Det var på 80-talet som japanska myndigheter inrättade terapi
skogar som en del i folkhälsoarbetet (finns fortfarande kvar). I Kristdalabygden
är vi flera som med all säkerhet redan skogsbadar, vi kallar det att ”vi ska ut
i skogen”. Vissa går bara och funderar, andra passar på att yoga på en stubbe!
I Kristdala går både Sverigeleden och Ostkustleden förbi.
Sverigeleden, rikstäckande cykelled som passerar alla
Sveriges landskap utom Gotland. Ostkustleden går i en ring
i Oskarshamns kommun och flera etapper finns i Kristdala.

FISKA: Fiskekort kan köpas via ifiske.se, Kristdala Livs eller på Kristdala Bygg & Måleri AB PADDLA: Kristdala Kanot hyr ut
kanoter och kajaker CYKLA: Sverigeleden LÖPNING: Motionsspåret GRILLPLATSER: Finns på de kommunala badplatserna

out /

text och lay

affischer
annonser /

r

/ broschyre

Man behöver inte
vara märkvärdig
för att märkas
Annsofie 070-554 74 02 eller annsofie@burbus.se
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Tips för den vardagssmitande
Foto: Mellingerums Bär
& Grönsaksodling
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Foto: Bråbo B&B

LIVSNJUTAREN

Sparrisevent, odling, champagneprovning och blomsterarrangemang.
Julia Lindhag som driver växande Mellingerums Bär & Grönsaksodling hittar alltid tid och sätt att dela med sig av sin passion.

Förutom odlingar som hallon, sparris, blåbär och jordgubbar så har
Mellingerums Bär & Grönsaksodling i år utökat med snittblomsodling.
Julia Lindhag vill se till att det finns lokalt odlade blommor istället för
att transportera blommor över hela världen.
Och samtidigt som hon har fullt uppe i odlingarna så ser hon till att
bjuda in till olika event där besökaren får prova på med flera olika
sinnen. För att inte missa event som dyker upp – håll koll på Facebook!
TIPS PÅ UTFLYKTER: Närmaste svampskog, räkkryssa
i Oskarshamns skärgård, Glasriket, Kosta Outlet, ny gårdsbutik
och kafé hos Axelssons i Aby, Ulf Lundell på Latitud 57 (5-7 juli),
Visfestivalen i Västervik 11-13 juli, shopping i Vimmerby

Fynda på skördefesten!

28 september samlas vi på torget
och firar med skördefest! Här kan
du handla lokala delikatesser och
hantverk, samt njuta av livemusik
& aktiviteter för hela familjen.

Pizza, fika &
dagens lunch
Ta cykeln till Bråbo B&B
och Café. Ett hett tips är
räksmörgåsarna! Kristdala Livs har dagens
lunch med husmanskost
och pizza på fredagar!

BOENDE: Bråbo B&B, Hotell i Oskarshamn BADPLATSER: Råsvik i Kristdala, Issjön i Ishult, och Bråhultesjön i Bråbo
VANDRA: Krokshultsbygden och Bråbygden MOTION: Kombinera motionsspåret med en tur runt Malghult

Boka, upplev och inspireras på
oskarshamn.com
os
oss
oss

ar
och
möjligheter
har möjligheter
pet.
på köpet.

ara
exempel
några på
exempel
intressanta
på intressanta
mskarshamns
finns i Oskarshamns
kommun. kommun.
rekryterat
ret har vi rekryterat
över 250 nya
över 250 nya
etare
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@attraktivaoskarshamn

och Café
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Tips för den nyfikne

UPPTÄCKAREN
I Kristdalabygden finns en aldrig
sinande källa av spännande
besöksmål. Uppäcktsfärder till
fots i skog och mark kan varvas
med besök bland fornminnen och
museum. Här har vi samlat tips!

Evenemangstips!
TEATER I HÖCKHULT
Under hösten blir det ännu en
gång teater på Höckhult loge.
Speldatum för ”Släkten är
värst” anges på www.krokshult.se och på affischer.

Kultur & Natur – besöksmål för den vetgirige
Träthults Natur & Kulturled (1,5 km) är en perfekt utflyktstur! Andra besöksmål är:
Ishults Tingshus, Galgbacken, Hembygdsgården, Kristdala Kyrka, Prästgårdsparken,
samt vandringslederna i Bråbygden och Krokshultsbygden.

MUSIK PÅ TORGET
Musik- & Fordonskvällar,
Allsång med Gulliz & Åke,
och Sångstund med Betel.

GOTT & BLANDAT
Internationella kafferepet i
Ishult, Ängens dag, Kristdala
Skördefest, midsommarfest på
torget, Skog- och Miljödagen.

Foto: Annicka
Gunnarsson

TIPS PÅ UTFLYKTER:
Äspölabbet, Virum Älgpark,
Döderhultarmuséet, Stenhuggarmuséet i Vånevik, Blå
jungfrun, Ingebo Hagar utanför
Vimmerby och Glasriket.

Foto: Jan Brenander

Fågelskådning vid Målsjön
Ta en tur till Röstorp och njut av fågellivet vid
Målsjön. Här kan du även passa på att ta en tur
längs en av vandringsstigarna. Glöm inte fikakorgen som bäst avnjuts vid Ängsladan!

BADPLATSER: Råsvik i Kristdala, Issjön i Ishult, och Bråhultesjön i Bråbo BOENDE: Ställ husbilen vid Råsvik (fritt fram klockan
18-10) VANDRA: Krokshultsbygden och Bråbygden FIKA: Kaffehuset i Kristdala, Bråbo B&B & Café och Kristdala Livs

AB POD - Kristdala
”Vi är leverantör till
ett flertal världsledande företag”

I över 70 år har kunskapen inom verktygkonstruktion och plåtformning byggts upp
och utvecklats till att generera många fina
affärsrelationer med kunder både nationellt
och internationellt. POD har 30-talet
medarbetare och omsätter cirka 85 miljoner.

Platsen där vi befinner oss ligger mitt i
natursköna Kristdala och vi har funnits
här sedan starten 1946. Verksamheten är
inriktad på automatpressade komponenter i
olika metaller med kompletterande eftermoment och ytbehandlingar.

Vår marknadskontakt
Mikael Svensson, VD, Tel: +46 491 76 30 54, E-post:mikael.svensson@abpod.se
Besöksadress: Dalkroken 8, 570 91 Kristdala, 0491- 76 30 50, www.abpod.se
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20 juni kl. 11-12 & 13-14
STREET DANCE, SPORTHALLEN
Nicole Sandoval från Sommarkul
håller i dans 7-10 år på fm och
11-15 år på em.

12 juli 15.30-16.30
HÖGLÄSNING PÅ
KRISTDALA BIBLIOTEK

Bio, bad och andra aktiviteter för

BARNFAMILJEN

Lena Sjöberg från Sommarkul har
högläsning för barn i åldern 6–8 år.

22 juli 10.00-12.00
BALLONGKURS MED
KATJA WULFF

Katja från Sommarkul lär barnen
allt om ballonger på torget.

22 juli 13.00-15.00
BALLONGTRIXANDE MED
KATJA WULFF

Katja från Sommarkul lär barnen
trixa med ballonger på torget.

29 juli 10.00-12.00
LEK I PARKEN

Streetdance, utomhusbio och fågelskådande. I Kristdalabygden finns aktiviter och
evenemang för alla smaker! Här finns förstås också en av Smålands bästa badplatser.

Utomhusbio på torget
I sommar kör vi en favorit i repris – boka
första helgen i augusti då vi för andra året
i rad kör utomhusbio på Kristdala torg! Vid
regn så har vi söndagen i bakfickan så håll
koll på hemsidan för eventuella förändringar!
Här finns kiosk med popcorn, snacks, godis och
dricka. Tävlingar och lotterier. Ta gärna med
något skönt att sitta på som till exempel filt,
brassestol, sackosäck. Det kan bli lite kyligt
framåt kvällen så ta gärna med en mysfilt!

Sommarkul arrangerar lekar för
barn och ungdomar på torget.

12 augusti 13.30-14.30
PROVA PÅ CIRKUS

Ice Performance från Sommarkul
låter barnen prova på cirkus i
Kristdala sporthall.

26 okt kl. 15.00
BARNTEATER ”ASKUNGEN”

Av barn för barn med Oskarshamns
teatersällskap i NTO-lokalen.

1 nov kl. 18.00
SPÖKVANDRING
PÅ MOTIONSSPÅRET

Ungdomsrådet arrangerar spökvandring. Glöm inte ficklampan!

TRE FILMER
Vi kommer att visa tre
filmer. En för barnfamiljen, en för de äventyrslystna och en familjefilm
som lockar till skratt.
Håll koll på datum
och tider i kalendern
på kristdalabygden.se!

RÉ!
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Foto: Richard Gustafsson

Prisad författare
och illustratör
från Krokshult
Författaren och illustratören Emma Adbåge,
bosatt i Krokshult
utanför Kristdala, fick
Augustpriset 2018 för sin
barnbok Gropen. Hon har varit
nominerad fyra gånger! Framförallt har Emma Adbåge skrivit
barnböcker men hon har även
skrivit spänningsromaner för
vuxna och undervisningsmaterial
för låg- och mellanstadiet.

AKTIVITETSYTA/LEKPARKER: Dämmen är Kristdalas aktivitetsyta, här finns möjligheter till cykling, boule och bollsport.
Krithems lekpark (fikabord och grillplats) och Kulldalens lekpark (fikabord) VANDRA: Träthults Natur & Kulturled (1,5 km)

Tel. 0491-701 20 - Mobil. 070-673 28 38

Spara pengar me
d

ROTAVDRAGET!

Kristdala Livs
LIVS • GODIS • GLASS • TOBAK • NYBAKAT
LOKALPRODUCERAT • VÄXTER & BLOMMOR
HYRSLÄP • BILVÅRDSPRODUKTER • GASOL
DAGENS LUNCH mån - fre 12-14
Sallad, dryck, smör, bröd och kaffe/té

PIZZA fredagar, från kl.16

Vallgatan 2 • 0491-70235
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Foto: Katharina Lubosch

shult från hästvagn!

Upptäck natursköna Krok

om farfars tid och
dskapet som påminner
Vi kör genom odlingslan
picknick med härlig
om önskat, njuter ni av en
mossgröna skogar och,
barnaktiviteter.
till en örtevandring eller
utsikt. Ni kan också boka
070-217 50 05
kontakta Luise Carr, tel:
För information och pris
m.
eller carr.luise@gmail.co

UTFLYKTSTIPS!
Träffa Pippi, Emil och
Ida, Ronja Röverdotter
och alla andra av Astrid
Lindgrens karaktärer
på Astrid Lindgrens
Värld i Vimmerby!

Foto: Anna Lena Joh

ansson

LUCAS TINGSTRÖ
M,11, är en
van fiskare i Krist
dalatrakten.
– Första oc h hittills
största
gäddan fick jag i
Båtviken,
den vägde 5 kg.

!
T
E
H
Y
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Foto: Annicka Gunnarsson

Ta med fikakorgen till fina Råsvik
Vid sjön Hummeln ligger den handikappanpassade
badplatsen Råsvik. Ett perfekt ställe att spendera
en vacker sommardag på! Ta med picknickkorgen
och njut av solens strålar på en stor gräsbeklädd
mark eller nere vid sjöns sandstrand. Ta ett dopp
från bryggan med hopptorn, gunga i kompisgungan eller tänd en brasa vid grillplatsen. För den
som behöver finns en handikappramp ner i vattnet.
Här finns omklädningsrum för dam och herr, samt
utedass. Det finns också ett handikappanpassat
omklädningsrum med utedass.

UTFLYKTSTIPS!
Mata älgarna på Virum
Älgpark och på Ingebo
Hagar kan du mysa
med grisarna och titta
på fåren!

och kortare vandringsstigar vid Målsjön (läs mer på s. 11) BOENDE: Bråbo B&B, egen stuga, hotell i Oskarshamn, camping
i Oskarshamn (20 minuters resväg) BADPLATSER: Råsvik i Kristdala, Issjön i Ishult, och Bråhultesjön i Bråbo

Upplev meteoritsjön Hummeln
och skapa minnen för livet!

Upplev Småland på 18 kilometer!
Vandra Krokshultsleden och upplev hela det
småländska jordbrukslandskapet. Leden är
18 km, du kan gå hela eller etapper. Vill du köpa
med en picknickkorg? Kontakta 070-208 16 45,
du kan ringa eller skicka sms.
Besök gärna www.krokshult.se

www.kristdalakanot.se
Krokshultsbygdens byalag
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Meteoritsjön Hummeln
Total förödelse. Det är svårt att föreställa sig när blicken sänker
sig över fridfulla Hummeln idag. Men det var startskottet – och
det small ordentligt – för 470 miljoner år sedan.
De flesta Kristdalabor är välbekanta med
sjön. I Hummeln har barnen lärt sig simma
och kanske tagit ett och annat simmärke, här
trängs familjer med utspridda handdukar och
välfyllda picknickkorgar. I det här vattnet
fiskar vi, åker båt, simmar, paddlar kanot
och ja, vi har ju förstås vårt goda vatten i
kranen också. Hummeln har en särskild plats
i hjärtat hos många Kristdalabor och den är
även speciell av en annan anledning.
Klassisk nedslagskrater
Delar av sjön Hummeln (de södra delarna) är
bildad genom ett meteoritnedslag. Själva nedslagskratern bildades när en himlakropp slog
ner på jorden för nästan 470 miljoner år sedan.
– När den slog ner bildades ett skålformat
hål i den översta delen av jordskorpan,
en klassisk nedslagskrater, säger Sanna
Alwmark, geolog med särskilt intresse för
nedslagskratrar.
Hon är en av de forskare som äntligen
kunde sätta punkt för den 200 år gamla
diskussionen kring sjöns ursprung.
Välbevarad trots sin ålder
Under en fältresa till Dalarna 2010 bestämde
de sig för att ta en sväng förbi Hummeln.
Även då fanns de som var skeptiska, men
inte alla. En av forskarna, Carl Alwmark,
var säker på att det var en krater och han
missade inte chansen att ta ett bad. Trots att
de gick vilse och slog rekord i antal myggbett så blev det ett lyckat besök vid sjön.
Med sig hem till Lund hade de stenprover som efter noggrann undersökning och
konfererande med internationella kollegor
kunde bevisa att Hummeln är en krater.
– Jag önskar att alla de som tidigare diskuterat dess ursprung kunde få vara med och
höra att det faktiskt är en nedslagskrater.
Hummeln är en av Sveriges åtta kända
nedslagskratrar, och även där sticker den ut.
– Den är speciell för att den är förhållande-

vis välbevarad trots att den är så gammal,
den är inte så kraftigt eroderad, säger Sanna
Alwmark.
Varför ska man besöka Hummeln?
– Det är så häftigt att titta ut över en sjö som
är bildad genom ett meteoritnedslag. Man kan
tänka på vilken enorm förödelse det var på
den platsen när kratern bildades, och vilken
kontrast det är till idag. Det närmaste man
kan jämföra ett kraterbildande nedslag med
är en atombombsprängning, i fallet Hummeln
kanske 10-15 gånger mer energi frigjordes än
vid en typisk vätebombsprängning.
Går att se spår efter nedslaget
Även badkrukor kan uppskatta ett besök vid
Hummeln. På berget längs sjön finns spår av
ursprunget. Det går att se att det är uppsprucket, och läkt igen.
– På vissa ställen kan det se ut lite som populär terazzo-sten. På en del ställen kan man
också se berg som kanske helt smält vid
nedslaget, och sedan stelnat igen. Just den
typen av berg kan se lite grönaktig ut och
synas som ådror, eller vener, i berget.
Hummeln hjälper i forskning på Mars
Idag hjälper forskningen kring Hummeln
till att förstå nedslagskratrar på Mars. Sanna
Alwmark ingår i Niels Bohr-institutets
Marsgrupp, som är del av det stora internationella team som planerar för ett av framtidens stora Marsprojekt, NASA:s Mars 2020.
– Eftersom man inte har några prover från
Mars på jorden just nu som man vet var
de är ifrån så är studier av nedslagskratrar
på jorden det enda sättet som vi kan förstå
mer om nedslagskratrar också på Mars. Vi
jämför observationer från nedslagskratrar på
jorden med motsvarigheter på Mars för att
förstå vilka processer som råder när de bildas, och vilka konsekvenser deras bildning
kan ha för en planet.
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Foto: Niina Nordlund

Den här bilden visar uppsprucket, så
kallat breccierat, berg (som liknar terrazzo-sten). Sprickorna har läkt igen.

En ådra, eller ven, av
material som förmodligen
delvis varit smält (det som
är så mörkt).

En selfie från besöket vid Hummeln, Sanna Alwmark
och kollegan och vännen Ludovic Ferrière, forskare
och kurator för meteoritsamlingen och stensamlingen
vid Wiens Naturhistoriska Museum. Foto: Sanna Alwmark
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Bråbo B&B

Bäckfall

Malghults gård

Bråbo B&B och Café är beläget mitt
i det vackra kulturlandskapet Bråbygden. Bygden är känd för sin vackra natur, där vandring, cykling och
fågelskådning är populära aktiviteter. Möjlighet till bad finns 2 km från
boendet. Vi erbjuder enkelrum och
dubbelrum och du kan boka på nätet
eller direkt till oss. Ett perfekt ställe att
övernatta på!

Bäckfall Kristdala erbjuder boende
med uteplats. Detta semesterhus har
även gratis lånecyklar. Huset har fem
sovrum, TV, kök med diskmaskin och
mikrovågsugn, tvättmaskin och dusch.
Efter en dag med vandring eller cykling kan du koppla av i trädgården
eller i det vedeldade badet.

Naturskönt belägen stuga, avskilt läge,
omgiven av vackra naturbeten i gammalt kulturlandskap. Promenadavstånd
till Kristdala samt meteoritsjön
Hummeln. Möjlighet att hyra båt eller
kanot samt att köpa fiskekort. Stugan
är modern och fräsch med bibehållen
gammaldags charm. Sovrum med
våningssäng, sällskapsrum med
bäddsoffa, öppen spis och TV.

”Utmärkt B&B i fin lantlig miljö!”
Lennart från Sverige
Gudrun Arvidsson
Telefon: 070-304 18 37
E-post: brabo.bob@telia.com

”Great house, lovely view, nice host.
Everything for a great Holiday. Great
for kids. Near a beautiful lake.”
Denise från Nederländerna
Roger & Monika Andersson
Telefon: 070-286 18 84,
0722 432657
E-post: klockartorpet@hotmail.com

!

Boka direkt

Välkommen till din butik!

Kristdala
Öppet alla dagar 9-20
010-74 73 270

!

Boka direkt

”Härligt i en fin och lugn miljö. Ljus och
fin stuga med bra utrustning. Rekommenderar den hjärtligt!” Liisa från Finland
Niina Nordlund
Telefon: 073- 382 89 89
E-post: niinashalsa@telia.com

!

Boka direkt
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DET SKA VA’ GÖTT Å LEVA I

KRISTDALABYGDEN

en
ga bagare är från bygd
un
a
st
bä
es
ig
er
Sv
av
ras
En
Lisa Dagnäs tävlade i vå
Kristdalabagaren
k Mästare för Unga
om att vinna titeln svens
hon med sig av
Bagare 2019. Här delar
kakan!
receptet på favoritkladd

kaka

Recept på Lisas bästa kladd
100 g smält smör
2 dl socker
2 ägg
1 dl vetemjöl
4 msk kakao
2 tsk vaniljsocker

Foto: Håkan Ivarsson

Foto: Lisa Dagnäs

der i 8 min

Ugn: portionsform 225 gra

Prisbelönta godsaker!

Lindhags delikatesser är ett
familjeägt företag som
växer och expanderar utan att rucka
på den småskaliga
hanteringen för att
bibehålla den bästa
kvaliteten och de
goda smakerna.
Här finns prisbelönta
produkter som pastaoch grillsåser, sylt, kolaFoto: Idha
Lindhag
sås, marmelad och pasta!
De kan också skryta med medaljer
från SM i Svenskt Mathantverk och
Great Taste Award. Produkter finns att
köpa på Kristdala Livs eller i webbutiken: www.lindhag.com

n 28 september!

de
Missa inte Kristdala Skördefest

Foto: Skälshults Gård

Småländsk sting
i matlagningen
Långt in i den mörka
småländska trollskogen har
Skälshults gård en småskalig
chiliodling. Chilisåserna är
perfekta för matlagning och
på deras webb finns många
spännande tips på recept! Du
kan köpa såserna på Skurö
Gårdsbutik, Figeholm,
Verandan Deli och Bar,
ICA Maxi och Coop Extra,
Oskarshamn.

Foto: Ingemar Karlsson

SVENSK MÄSTARE I HEMBRYGGD ÖL
Kristdalabon Henrik Kristedal konkurrerade ut hundratals bryggare
från hela Sverige med sin Sheepfucker English Brown Ale.
Vinnarmotiveringen utlovar något alldeles särskilt: ”Bryggaren av
detta perfekta öl har skapat något som närmar sig den platonska
idévärldens allmänbegrepp Brown Ale”. Nu får segraren brygga
sin öl i större skala på Åbro Mikrobryggeri, mums!

Ölen på bilden har inget
med ölen i texten att göra.
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Ingrid lotsar nyinflyttade rätt
Fantastiska stigar i skogen, en särskilt
god fika eller någon att träna med. Är
man på jakt efter något av detta så är
det bara att slå en signal till Kristdalabygdslotsen Ingrid Thornberg.

Foto: Attraktiva Oskarshamn

Namn: Ingrid Thornberg
Intressen: Hundar, trädgård, naturen,
bilar, virkning och stickning
Favoritplats i Kristdalabygden: Mitt
hem och skogen runtom. Det finns fantastiskt fina platser här inne i skogen,
små sjöar och tjärnar. Där tankar jag
och Argos (Ingrids borzoi) energi!
Bästa tips en ruskig dag: Ta på dig
rätt kläder och ge dig ut i skogen på
en promenad. När du kommer hem så
tar du en varm kopp té. Jag brukar
rensa tankarna i skitväder!
Telefon: 073-835 33 02
E-post: ingrid@kristdala.se

Hon är född och uppvuxen i Kristdala.
Idag bor Ingrid Thornberg på gården i
Ishult, strax utanför Kristdala. Efter ett
antal år på vift innan familjelivet kom
hon tillbaka. På läkarens inrådan till
och med. Hennes son hade astma och
läkaren tyckte att hon – om möjligheten fanns – borde flytta ut på landsbygden. Det hade hon inget emot och nu
är det 30 år sedan.
– När jag hade känt på stadspulsen så
var det rätt skönt att komma hem igen.
Ju äldre man blir desto mer medveten
blir man. Det är något att falla tillbaka
på. En trygghet.
Träffas över en fika
Idag hjälper hon andra att hitta samma
sköna känsla. Hon är en av Attraktiva
Oskarshamns lotsar och hon har främst
hand om Kristdalabygden.
Vad innebär det att vara lots?
– Jag ska vara en hjälpande hand till
nyinflyttade. Jag tipsar om vad som
finns här i trakterna och jag kan hjälpa
dem att hitta något som de är intresse-

Ordlista för nyinflyttade
De ä inte lätt å komme te ett nytt
ställe. Di prater könstigt redan i tilifon
å de blir inte lättere på plats. Här får
du lite hjälp, höppes de funker.
I värste fall får Ingrid tölke.
Fek: En härlig böjning av fika: ”Ska
vi fika igen, vi fek ju nyss!”
Bäkle: Krångla. ”De ä inte å hålle
på å bäkle mä ongen (ungen)”.
Döne ivej: Ge sig iväg snabbt: ”De
ä bare å döne ivej te stan”.
Gaern: Galen
Dänne börte på flaken: Där borta
där det är slätt.
Det fnyker ute: Det snöar sparsamt.
Å va ho babble: Oj, vad hon pratar!
Snusboa: Mindre affär
Hur eller hur: Hur som helst
Och bara så ni vet, här stänger vi på TV:n!
Dialektordlista finns att köpa på Kristdala Livs.

rade av. De kan få information om vårt
föreningsliv. Vi kan träffas över en fika
eller gå på gymmet, det ger dem en
möjlighet att lära känna fler och på så
vis blir det ringar på vattnet.
Hör av dig till Ingrid
Så om du är nyinflyttad eller intresserad av att flytta hit, hör av dig!

TIPS! Läs mer om att flytta till bygden på kristdalabygden.se/flytta

Bo. Arbeta. Leva.
BOENDE • FÖRETAGSHUS • KONFERENSRUM • KRISTDALA MÖTESPLATS

KristdalaHem AB
Storgatan 42, 570 91 KRISTDALA
Christian, bovärd, tel: 076-227 20 20
www.kristdalahem.se
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SERVICE I KRISTDALABYGDEN
Apoteksombud

Coop Konsum, 010-747 32 70
Öppet: måndag-söndag kl. 9-20

Bensin

Qstar, Dämsvägen 29. Självbetjäning.

Bibliotek

Fotbollsplan

Ekskogsvallen i Kristdala, Ljungvallen i Ishult
och Bråbo IP. Vid Kristdalaskolan och
i Hembygdsparken finns lekplaner.

Hjärtstartare/AED

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14,
010-747 32 70. Öppet: mån-sön kl. 9-20

Kristdala bibliotek, Torggatan 3,
0491-76 43 52. Öppet: mån 15-19, tis 10-14,
tors 15-19, fre 8-12.

Kanotuthyrning

Bilservice

Kafé

Blommor

Lekplatser

Georges Verkstad, Venavägen 39,
070-298 17 60,
Mekonomen, Dämsvägen 29, 0491-700 10
Kristdala Livs, 0491-702 35

Buss

KLT, 010-21 21 000, www.klt.se.
Köp reskassa på Coop Konsum.

Bygghandel & båtuthyrning

Bygg & Måleri, Västerviksvägen 35,
0491-701 20. Öppet: mån-fre 7-18, lör 9-13

Cykelled

Sverigeleden, Svenska-cykelsällskapet.se

Elektriker

Kristdala Elektriska AB, 070-668 35 77
El & Larminstallationer, 070-399 72 97. Jour 24/7

Fiskekort

Hummeln fiskevårdsområde, ifiske.se. Finns
även hos Bygg & Måleri, Coop Konsum och
Kristdala Livs. Boarumegöl & Hägern, 0491730 36, 070-517 30 36

Frisör

Sofies klipphörna, Mörlundavägen 16,
0491-700 17. Öppettider: Endast tidsbokning.

Grillkol lokalproduktion

Bjälebo grillkol, Bråbo, 0491-710 94. Finns att
köpa i gårdens minibutik och i Kristdala Livs.

Grillplatser

Allmänna grillplatser finns på badplatserna.

Hyr kanot och kajak hos Kristdalakanot.se
Bråbo B&B och Café, 070-304 18 37
Kaffehuset, 073-811 15 35
Kristdala Livs, 0491-702 35
Krithemsparken vid Hembygdsparken,
Kulldalsparken på Kulldalsgatan och
skolgården.

Livsmedel

Coop Konsum, 010-747 32 70.
Öppet: mån-sön kl. 9-20
Kristdala Livs, 0491-702 35
Öppet: mån-fre kl. 8:30-19,
lör-sön kl. 9-17

Lokalproducerat

Bråbygdens äppelmust, 073-835 33 02
Kristdalas Ostkaka, 070-543 86 29
Lindhags Delikatesser, 070-231 61 40,
www.lindhag.com
Mellingerums Bär & Grönsaksodling,
070-231 61 40
Skälshult Gård, 070-511 41 75,
www.skalshult.se

Motionsspår

Motionsspåret är cirka 2 km med parkering
på Dalkroken, Kristdala. El-belysning.

Offentlig toalett

Torggatan 3. Öppet mellan 07-22.

Paketombud

Coop Konsum, Postnord
Kristdala Livs, DHL & Schenker

Postombud

Coop Konsum, 010-747 32 70
Tömning sker mån-fre 16, söndag 12.

Reparationer

Kristdala Cykel & Motor,
Dämsvägen 29, tel: 0491-107 10

Sjukvårdsrådgivning

Vid akuta fall ring 112, annars ring 1177.

Snickare & målare

Christer Bernving Måleri & Bygg,
070-524 05 28
J Nilssons Måleri, 070-677 50 00
Jonas Andersson Bygg,070-647 49 07
Magnus Eskilssons Bygg, 070-212 88 14
Kristdala Bygg & Måleri, 0491-701 20
NHN Bygg AB, 070-687 69 78
Fönstermakaren, 070-251 03 21

Spelombud ATG, Svenska spel
Coop Konsum

Systembolagsombud

Coop Konsum, 010-747 32 70
För beställning, se www.systembolaget.se
eller ring.

Taxi

Brodins Taxi Kristdala, 0491-700 52
Erikssons Taxi, 0491-702 35

Turistinformation

Infopoint, Kristdala Livs, 0491-702 35
Turistbyrå Oskarshamn, Biogränd 7,
Oskarshamn, 0491-770 72, Öppettider
& information: www.oskarshamn.com

Veterinär

Gabriele Meurer, 0491-730 03
Ingrid Elter, 0491-730 05

VVS

Kristdala Rör, Denny 070-864 78 31
Ishults Rör, Ishult, Inge Nilsson 070-231 09 62

Återvinning

ÅVC, 020-40 43 00, Öppettider
se www.ksrr.se. Återvinningsstation,
Industrivägen, alltid öppet!

Foto: Annicka Gunnarsson

