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Kristdala ligger vid en vägknut ca 25 km väster
om Oskarshamn och har anor från 1100-talet
men Kristdala kyrksocknen nämns första gången i ett fastighetsbrev från 1353.
Kristdalabygden har ett lantligt, naturskönt
läge med vackra ängar och djupa skogar. Här
finns god service, ett starkt näringsliv och ett
tjugotal aktiva föreningar.
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Populära evenemang under året är Kristdala
marknad, som lockar tusentals besökare två
gånger om året och Kristdalabygdens skördefest som är ett trevligt evenemang med närproducerade delikatesser och roliga aktiviteter för
hela familjen.
I Kristdalabygden finns flera fina sjöar med
vackra badplatser. I den unika sjön Hummeln,
som skapades av ett meteoritnedslag för 470
miljoner år sedan, är över sextio meter djup
och bra fiskevatten.
Hoppas att du får njuta av en stunds läsning
och att du blir inspirerad att uppleva Kristdalabygden och dess natursköna landskap!

Malmö

JAG ÄLSKAR KRISTDALA

>> och vill att fler ska få uppleva
vår vackra bygd! <<
/ / A N N I C K A , K R I S T DA L A S A M H Ä L L S F Ö R E N I N G
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Mitt smultronställe
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TURISTBROSCHYR

KRISTDALABYGDENS

Håll utskik efter ”Mitt smultronställe”, flera människor ger tips
på sina favoritplatser kring Kristdalabygden.

UPPLAGA: 2 500 exemplar.

TEXTREDIGERARE: Ida Eriksson & Annicka Gunnarsson.

PRODUKTION: Mathias Lengyel, Design from Sweden.

SKRIBENTER: Asta Danielsson, Sture Karlsson, Lennart Nilsson,
Max Adolfsson, Gunder Holm, Eva Tingström, Stig Karlsson,
Mårten Aronsson, Tommy Skoog, Ida Eriksson, Sofia Geuze Hollertz,
Fredrik Sjöö & Annicka Gunnarsson.

PROJEKTLEDARE: Annicka Gunnarsson, Kristdala Samhällsförening.
FOTOGRAFER: Annicka Gunnarsson, Ingemar Karlsson, Pernilla
Fransson, Fredrik Sjöö, Nils Thorén, Mårten Stenberg, Johan
Thörn, Anne Harrysson, Oskar Andersson, Stig Karlsson, Ida
Karlsson, Pia Nilsson Gabrielsson, Wideband, Semesterorkestern, The Oldsfire Band & Murphy’s law.

TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT MED MATERIAL,
KÖPT ANNONSER & INSPIRERAT MED GODA IDÉER!

Följ med på en tur genom vackra Bråbygden
med start vid vägskälet mot Höckhult till
vattensågen i Bjälebo.

Vi hoppas att du uppskattar bygden lika
mycket som vi och att du hittar ditt
egna smultronställe att komma
tillbaka till!

Film av Per Hammenvik

SCANNA MIG
QR-KOD

QR-KOD (QUICK RESPONSE)
En QR-kod är en streckkod som kan
läsas med en smartphone. Du behöver
installera en app från App store för
iPhone eller Google Play för Android.
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EVENEMANG
Juni
6 juni kl. 10:30
Vandringsledens Dag

Vandring med tipsfrågor och korvgrillning.
Samling vid Krokshultsgården.

23 juni från kl. 18:00
Midsommarfest på torget
Metartävling i Fagerhult 17 juli

Alla åldrar är med och tävlar om vem som
får mest fisk i sjön Näjern kl. 13-16. Ta med
mask! 40 kr för vuxen, barn 20 kr inkl. korv
& dricka.

Mopedrally i Mellingerum 20 augusti

Delta i årets ca 3 mil långa mopedrally med
frågor och utmaningar längs vägen. Prisutdelning och korvgrillning vid målgång. 20 kr per
ekipage.

Sommaröppet i Ishults Tingshus

Lördag och söndag kl. 14-17, 2 juli till 7
augusti. Passa på att titta runt i det gamla
tingshuset från år 1730 där det skipades rättvisa i över 200 år!

Kalle & Åke underhåller med danslekar
kring
midsommarstången, midsommarmarknad med lokala delikatesser, musik av
Isabelle & Moa, ponnyridning, servering, lotterier mm.

24 juni kl. 11:00-16:00
Midsommarafton i Krokshult

Dans kring midsommarstången, servering
av kaffe med smörgåstårta och korv, lotteri
mm.

30 juni från kl. 18:00
The Oldsfire Band

Musikkväll med fordonsträff på torget. Korvoch kaffeservering med hembakat. Ta gärna
med en stol eller filt att sitta på.

Juli
Sommaröppet i Hembygdsgården

Passa på att strosa runt i Hembygdsgården och titta i de gamla byggnaderna, bläddra i gamla
fotoalbum, böcker med urklipp och Kristdalaböckerna. Öppet varje måndag och torsdag kl. 1821 under vecka 28-32. Kaffeservering med hembakat ! Välkommen!

Marknadsfest 15 juli

Livemusik och dans till Wideband kl. 21:3001:30, öltält med fullständiga rättigheter,
servering, chokladhjul, lotteri. Pris 150 kr.
Åldersgräns 18 år, yngre i målsmans sällskap.

6 juli kl. 19:30
Musik i sommarkväll

Linda Tiri och Hans Ersson sjunger och spelar trumpet och piano i Kristdala kyrka.

10 juli kl. 16:00
Sjung för katten!

Välgörenhetskonsert med allsång på torget
med Gulliz & Åke. Insamling till förmån för
Katthemmet. Servering, försäljning, lotteri
mm.

13 juli kl. 19:30
Musik i sommarkväll

Johan, Gunilla och Johnny Sigvardsson
sjunger och spelar i Sandens missionshus.

Internationellt kafferep 31 juli

Fridhems skol– och lantbruksmuseum bjuder
in till 10-årsjubileum för kafferepet. Kakor
från hela världen, musikunderhållning,
konstlotteri mm.

Kristdalabygdens Skördefest 24 september

Skördefest med lokala & närproducerade delikatesser och genuint hantverk. Duran & Mollan
kommer på besök och det blir livemusik med Hurley and the Blue Dots. Massor med roliga
aktiviteter för hela familjen! Servering av kroppkakor, grillad korv & kaffe med hembakat.
Lotterier, tävlingar mm.

14 juli från kl. 18:00
Semesterorkestern

Musikkväll med fordonsträff på torget. Korvoch kaffeservering med hembakat. Ta gärna
med en stol eller filt att sitta på.

15 juli kl. 08:00-16:00
Kristdala marknad

Årets sommarmarknad lockar runt 175 knallar. Serveringar, lotterier mm. Nyhet för i år
är att det kommer ett stort tivoli på besök
med attraktioner för hela familjen!

15 juli kl. 21:30-01:30
Marknadsfest på Ekskogsvallen

Livemusik och dans till Wideband, öltält
med fullständiga rättigheter från Fingerkroken, servering, chokladhjul, lotteri mm. Pris
150 kr

17 juli kl. 13:00-16:00
Metartävling

Fagerhults årliga metartävling i sjön Näjern. Alla åldrar är med och tävlar om vem
som får mest fisk. Ta med egen mask.

Musikkvällar med fordonsträff på torget i Kristdala
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Musikunderhållning av rockabillybandet The Oldsfire Band 30 juni, punk/rockbandet Semesterorkestern14 juli, lokala rockabillybandet The
Valley-Cats 28 juli och irländsk folkrock med Murphy’s Law 11 augusti. Välkommen att visa upp ditt veteranfordon i samband med musikkvällarna. Nytt för i år är att publiken får rösta fram kvällens trevligaste fordon. Kaffe– och grillservering, lotterier med mera. Ta gärna med dig en
skön stol eller filt att sitta på. Välkommen!

17 juli kl. 17:00
Sångstund på torget

Gunilla och Johan Sigvardsson sjunger med
och för oss. Välkommen hälsar Betel!

20 juli kl. 19:30
Musik i sommarkväll

Sara Karlsson och Josefine Johnson sjunger
och spelar piano i Kristdala kyrka.

24 juli kl. 12:00
Ängens dag i Bråbygden

Naturdag med slåtter och blomstervandring
i Bråbygden. Samling vid Bråbo Naturcenter.

24 juli kl. 17:00
Sångstund på torget

Linnea och Henrik sjunger med och för oss.
Välkommen hälsar Betel!

27 juli kl. 19:30
Musik i sommarkväll

Emy Stahl gestaltar psalmförfattaren Lina
Sandell (1832-1903) i Kristdala kyrka

28 juli från kl. 18:00
The Valley-Cats

Musikkväll med fordonsträff på torget. Korvoch kaffeservering med hembakat. Ta gärna
med en stol eller filt att sitta på.

31 juli kl. 12:00-16:00
Ängens dag i Krokshultsbygden

Slåtter i Krösås. Kaffeservering med hemgjord ostkaka. Ta med räfsa och lie samt en
stol eller filt att sitta på. Välkommen!

31 juli kl. 13:00-16:00
Internationellt kafferep

Passa på att prova kakor från hela världen!
I år är det 10-årsjubileum vilket självklart
ska firas med musikunderhållning. Konstlotteri och utställning i Fridhems skol- och
lantbruksmuseum.

Augusti
7 aug kl. 17:00
Sångstund på torget

Ulla-Britt och Rune sjunger med och för oss.
Välkommen hälsar Betel!

11 aug från kl. 18:00
Murphy’s Law

Musikkväll med fordonsträff på torget. Korvoch kaffeservering med hembakat. Ta gärna
med en stol eller filt att sitta på.

14 aug kl. 17:00
Sångstund på torget

Mari och Andreas Wirsén sjunger med och
för oss. Välkommen hälsar Betel!

20 aug från kl. 14:00
Mopedrally

Delta i årets ca 3 mil långa mopedrally med
start i Mellingerum. Frågor och utmaningar
längs vägen. Prisutdelning och korvgrillning
vid målgång. 20 kr per ekipage.

26 aug kl. 17:00
Läsarsånger i Röstorp

Norrgränna byalag bjuder in till Bosses loge.
Ta med egen kaffekorg. Grillen tänds framåt
kvällen så ta gärna med något att grilla.

28 aug kl. 12:00-16:00
Gammaldags marknad

Försäljning av hantverk och närodlat från
bygden. Bakluckeloppis, kaffeservering, lotteri i Fridhems skol- och lantbruksmuseum.

September
1 sep kl. 18:30
Lövtäckt i Bråbygden

Naturafton med Anne och Daniel Harrysson
som guider. Samling vid Bråbo Naturcenter.
Anmälan till Bråbygdens Intresseförening,
0491-710 41

10 sep kl. 13:00-16:00
Byvandring i Kristdala

Hembygdsföreningen anordnar byvandring
i Kristdala samhälle. Ta med en kaffekorg!

24 sep kl. 10:00-16:00
Kristdalabygdens Skördefest

Skördefest, musikunderhållning & roliga aktiviteter för hela familjen! Duran & Mollan
för barnen samt Hurley and the Blue Dots!

Oktober
8 okt kl. 10:00
Svampdag i Bråbygden

Naturdag med tema svamp. Samling vid
Bråbo Naturcenter. Anmälan till Bråbygdens Intresseförening, 0491-710 41
22 okt kl. 09:00-15:00

Kristdala höstmarknad

Årets höstmarknad lockar runt 100 knallar.
Serveringar, lotterier mm.

November
19 nov kl. 12:00-17:00
Julmarknad i Bråbygden

Doft och smak av gammaldags jul! Lokala delikatesser, häst & vagn, träffa tomten, smaka på kolbullar, glögg, gröt mm. Marschaller
och vedkorgar lyser upp bygden.

20 nov kl. 15:00-19:00
Brasafton i Hembygdsgården

Hembygdsföreningen anordnar en mysig
brasafton. Underhållning och kaffeservering.

26 nov kl. 13:00-17:00
Julstämning på torget

Marknad med hantverk & lokala delikatesser, träffa årets luciakandidater, lotterier, tomten hämtar barnens önskelistor
mm. Julbelysning på torget, marschaller
och vedkorgar skapar riktig julstämning i
Kristdalabygden!

December
13 dec från kl. 17:30
Kristdala Lucia 2016

Traditionellt luciafirande som inleds med
kortege med häst och vagn, därefter mingel i
vapenhuset och slutligen luciatablå i kyrkan
med kröning av Kristdala Lucia. Välkommen!

DU HITTAR MER PÅ

KRISTDALA.SE/EVENEMANG
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STUGOR
Hitta ditt smultronställe i den vackra Kristdalabygden. Här finns ett
varierat utbud av stugor för uthyrning. Du kan exempelvis hyra stuga
vid en sjö t.ex. unika Hummeln som är känt för sitt fina fiske eller med
skogen precis vid husknuten.
N

1800-talshus

Träthult. Villa/hus, 100 m2, 3 rum med 5
bäddar + eventuellt extrabädd. Mangårdsbyggnad från 1880 varsamt renoverad och
i avskilt läge. Möjlighet att elda med ved. I
området finns vandringsled och möjlighet att
delta i gårdens arbete som utförs med gamla
metoder.
Stig Karlsson, 070-337 20 64
stig.trathult@telia.com

S

Backhagen

Malghult. Stuga, 38 m2, 2 rum med 4 bäddar.
Ej rökning, Ej husdjur.Charmig liten stuga
på en bondgård med får och hästar. Fullt utrustad stuga med wc, dusch, kyl/frys och tv.
Utemöbler i trädgården och möjlighet att låna
båt. Ca 5 km till badplatsen Råsvik
Gunnar Backenius, 070-657 22 51,
g.backenius@telia.com
backhagenmalghult.blogg.se

A

Frihem

Kristdala. Villa/hus, 130 m2, 5 rum med 6
bäddar + spjälsäng. Nyrenoverad lägenhet i
ett före detta ålderdomshem där den gamla
charmen bevarats. Tre sovrum, vardagsrum
och stort kök med matplats. Cyklar finns att
hyra, liksom kanoter om ni vill paddla på en
av våra närliggande sjöar.
Mark Geuze, 070-251 03 21
mark_geuze@live.se

H

VISSTE DU ATT...
Hembygdsparkens
fornlämningar är
ca 3 000 år gamla?

Gölhult

Kristdala. Villa/hus, 150 m2, 3 rum med 8
bäddar. Ej rökning, Ej husdjur. Modernt hus i
lantlig miljö. Badrum och två toaletter, öppen
spis med insats och golvvärme i hela huset. Ca
200 m till närmaste sjö och egen brygga samt
båt. Uthyrning året runt.
Kenth Svensson, 070-677 33 60
kenth.golhult@gmail.com

Q

Hägerum

Hägerum. Stuga, 64 m2 med 5 bäddar. Före
detta mejeri som är ombyggt till modern gäststuga i naturskön miljö. Fullt utrustat kök,
dusch och wc. Tillgång till egen sjö för härliga
bad och gott fiske.
Anders Hägerdal, 0491-707 15, 070-370 71 53

D

Höckhult

Kristdala. Stuga, 120 m2, 3 rum med 6 bäddar. Ej rökning, Ej husdjur. Fin stuga med
fullt utrustat kök. 100 meter till närmaste
sjö med fiske och egen båt. Det går att bada i
sjön vid egna bryggan men bra badplats finns
i Saxtorp 6 km bort.
Karl Johan Höckerdal, 010-703 61 85
karl.johan.hockerdal@gmail.com

66

STRANDHUSETT SULEGÅNG

P

Hönshuset

Grytbäcken. Stuga, 30 m2, 1 rum med 4 bäddar (2+2 extrasängar). Ej rökning. Röd stuga
med högt läge på gården. Allrum med sovloft,
vinterbonad med bra standard och i gott skick.
Tillgång till båt i sjön Hummeln. Badplatsen
Råsvik ligger 2 km bort.
Thomas Grybäck, 072-747 54 00
thomas.gryback@telia.com
www.grytbacken.se

F

Klämstorp

Malghult. Stuga, 130 m2, 4 rum med 5 bäddar. Ej rökning, Ej husdjur. Lugnt och fridfullt boende mitt i skogen. Utemöbler och grill
i trädgården. Går att lösa fiskekort och hyra
båt i sjön Hummeln. 8 km till Kristdala med
affär, fiske och bad.
Jan Hultgren, 070-579 03 02
famhultgren@yahoo.se

M

Lilla Storudd

Höckhult. Villa/hus, 89 m2, 3,5 rum och gästhus med 9 bäddar plus barnsäng. Ej rökning.
Fristående mysig villa i skogen med öppen
spis och inglasad veranda. Gästhus med två
bäddar, ladugård. Stor tomt och egen brygga
med roddbåt vid Mösjön.
Ursula & Thomas Mecke, 072-516 60 56,
info@auszeit-in-schweden.de
www.auszeit-in-schweden.de

P

Lillstugan

Grytbäcken. Stuga, 80 m2, 4 rum med 6 bäddar (4+2 extrasängar). Ej rökning. Röd undantagsstuga på gården. Vinterbonad med
bra standard och i gott skick. Stugan har en
trevlig balkong mot skogen och en fin veranda
med utemöbler. Tillgång till båt i sjön Hummeln. Råsvik ligger 2 km bort.
Thomas Grybäck, 072-747 54 00
thomas.gryback@telia.com
www.grytbacken.se

N

Sommarstugan

Träthult. Stuga, 50 m2 2 rum med 4 bäddar
+ eventuellt extrabädd. Renoverad sommarstuga i enskilt läge men nära byn Träthult.
Stugan ligger högt med hagar och skog runt
omkring. I stugan finns öppen spis, ved finns
samt lekstuga på gården.
Stig Karlsson, 070-337 20 64
stig.trathult@telia.com

N

Stockhagen

Malghult. Stuga, 150 m2, 2 rum med 4 bäddar. Ej rökning. En mysig rödvit stuga på
lantgård med vacker glasveranda. Vedspis
och en braskamin Keddy där ved ingår. Stor
trädgård med stora gräsytor och utsikt över
åkermark. Badplats 4 km från stugan i antingen Råsvik eller Tvingen.
Birgit Hjalmarsson, 0491-128 96

E

Strandhusett

Sulegångs Gård Villa/hus, 120 m2, 4 rum med
8 bäddar. Charmigt hus från 1912 med kallvatten, vattenkokare, elspis och kylskåp i köket,
öppen spis i tre rum, dusch och wc finns i ett
separat hus. Egen badstrand precis utanför
huset. Utemöbler och grill finns i trädgården.
Anne Harrysson, 070-978 86 76
info@sulegang.se
www.sulegang.se

E

Strandhustvå

Sulegång. Villa/hus, 140 m2, 4 rum med 8 +
2 bäddar. Charmigt hus från 1811 med fullt
utrustat kök, öppen spis i tre rum, dusch och
wc finns i ett separat hus. Egen badstrand
precis utanför huset. Utemöbler och grill finns
i trädgården.
Anne Harrysson, 070-978 86 76
info@sulegang.se
www.sulegang.se

T

Systertorp

Systertorp. Stuga, 87 m2, 4 rum med 6 bäddar.
Ej rökning, ej husdjur. Mysig stuga med fullt
utrustat kök, wc och dusch. Utemöbler och
grill. Egen brygga och möjlighet att hyra båt.
Brigitta & Bertil Nilsson
0491-700 20, 070-677 87 47

O

Systertorp Värnamo

Systertorp. Jaktstuga, 85 m2, 3 rum med 6
bäddar. Ej rökning, ej husdjur. Mysig jaktstuga på skogstomt. Fullt utrustat kök, wc och
dusch. Bastu, utemöbler och grill. Möjlighet
att hyra båt.
Brigitta & Bertil Nilsson
0491-700 20, 070-677 87 47

E

Torpet

Sulegång. Stuga, ~40 m2, 2 rum med 2 bäddar.
Enkel torpstuga med två rum, kokplatta, vatten
hämtas i dunk/hink, två bäddar och två öppna
spisar. Utedass finns till detta hus och
”duschar” gör man i sjön. Båda rummen har
utsikt över sjön.
Anne Harrysson, 070-978 86 76
info@sulegang.se
www.sulegang.se

S

Torpet 1

Mellingerum. Stuga, 60 m2, 2 rum med 4
bäddar. Trevlig stuga med två rum, kök och
bad. Stugan har två fina verandor med härliga
vyer mot den stora dammen och mot skogen. Välutrustad stuga med AC, braskamin,
grill mm. Närhet till skog och bra fiske i sjön.
Husdjur kan tas med enligt överenskommelse.
Nils Danielowski, 070-56 38 370
mellingerum-torpet@telia.com
www.schwedenvilla.se

HITTA ALLA STUGOR PÅ

KRISTDALA.SE/STUGOR

S

Torpet 2

Mellingerum. Stuga, 60 m2, 3 rum med 4
bäddar. Trevlig stuga med tre rum, kök och
bad. Stugan har en fin veranda med härlig
vy mot den stora dammen. Välutrustad stuga
med AC, braskamin Keddy, grill mm. Närhet
till skog och bra fiske i sjön. Husdjur kan tas
med enligt överenskommelse.
Nils Danielowski, 070-56 38 370
mellingerum-torpet@telia.com
www.schwedenvilla.se

S

Torpet 3

Mellingerum. Stuga, 35 m2, 1 rum med 2
bäddar. Trevlig stuga med ett rum och kök.
Stugan har en fin veranda med utemöbler.
Välutrustad stuga med delad tvättstuga och
bastu (100 kr/gång). Fri Wifi. Närhet till skog
och bra fiske i sjön. Husdjur kan tas med
enligt överenskommelse.
Nils Danielowski, 070-56 38 370
mellingerum-torpet@telia.com
www.schwedenvilla.se

G

Virslund Gård I

Malghult. Stuga, 85 m2, 3 rum med 4 bäddar.
Ej rökning. Fin stuga i lugnt och rofyllt läge
med stora gräsytor. Dusch, wc och fullt utrustat kök. Utemöbler, grill, badplats och
egen båt.
Mathias Joelsson, 073-354 22 66
virslund@gmail.com

G

Virslund Gård II

Malghult. Stuga, 100 m2, 5 rum med 6 bäddar.
Ej rökning. Fin stuga i lugnt och rofyllt
läge med stora gräsytor. Dusch, wc och fullt
utrustat kök. Utemöbler, grill, badplats och
egen båt.
Mathias Joelsson, 073-354 22 66
irslund@gmail.com

L

Ängsstugan

Ängstugan, Skinshult Stuga, 59 m2, 2 rum
med 4 bäddar. Ej rökning, Ej husdjur. Nyrenoverad röd stuga i idylliskt läge på landsbygden. Dusch, WC och fullt utrustat kök
samt utemöbler och grill. Fiske är tillåten.
TV med de fria kanalerna samt tvättmaskin.
Kjell Nicklasson, 070-603 37 44
kniklasson8@gmail.com

Mitt smultronställe
”Mitt smultronställe är Ostkustleden.
Den 16 mil långa ringleden för dig in
i de djupaste skogar, längs med sjöar
och gärdesgårdar men också förbi
kulturminnesmärken och utmed havet.
Den erbjuder lite av all den storslagna
natur vi har!”
Marika Karlstad,
Turistinformatör Oskarshamn
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MAT & CAFÉ

BOENDE
B

Bråbygdens Gästhus är ett perfekt stopp
på din resa både för ett kort besök eller en
övernattning. Bråbygdens gästhus och butik
erbjuder lokalproducerad mat och turistaktiviteter. I den populära butiken hittar du
lokalproducerade livsmedel, konst och konsthantverk. I gästhuset kan du övernatta i två,
tre eller fyrabäddsrum och frukost kan beställas. Gratis WiFi. Fågelskådning, vandring
och cykling är populära aktiviteter i området
och det finns en sandstrand vid Bråhultesjön
som ligger 2 km bort.
Adress: Bråbogården, Östantorp Vägby,
570 91 Kristdala.
GPS-koordinater 57°20’24.7”N 16°09’52.3”E
Kontaktuppgifter: Tommy Skoog 073-077 10 01
www.brabygden.com

A

A

Bråbo Gästhus

Kaffehusets B&B

Kaffehuset erbjuder sänguthyrning. Två bäddar finns i en liten stuga i trädgården. Dusch
och wc över gården. Kaffehuset inrymmer tio
bäddar med gemensamma faciliteter. Samtliga bäddar hyrs färdigbäddade. Trädgården
med mysiga utemöbler är öppen för samtliga
boende. Frukost serveras kl. 08:00-10:00 vid
beställning.
Vägbeskrivning: Storgatan 48, 570 91 Kristdala
GPS-koordinater: 57°24’04.0”N 16°12’19.8”E
Kontaktuppgifter: Loulou Langseth
0491-700 37, 073-811 15 35

Välkommen till Sulegångs Bed&Breakfast!
Här kan du njuta av lugnet i natursköna
Sulegång. Vakna till fågelsång och drick ditt
morgonkaffe medan du blickar ut över Hemsjön. Vi har 18 sängplatser i 7 dubbelrum och
1 fyrbäddsrum. Vi serverar hemlagad frukostbuffé mellan 07:00-09:00. Säsongsöppet i
maj-juni och augusti-oktober.
Vägbeskrivning: Sulegång, 572 96 Fårbo
GPS-koordinater: 57°24’55.7”N 16°21’37.5”E
Kontaktuppgifter: Anne & Daniel Harrysson
070-978 86 76 & info@sulegang.se

Bråbygden

Passa på att parkera mitt i vackra Bråbygden när du reser med husbil eller husvagn.
Här går det att stå en natt vid Bråbo
Naturcenter. Husbilen/husvagnen ställs på
parkeringen mittemot skolan. Upplev en
typisk småländsk naturcamping utan el,
vatten eller toalett. Vid er övernattning kan
ni njuta av ett vackert odlingslandskap med
gärdesgårdar och en
fantastisk natur. Kanske väcks ni av tuppen
på morgonen?
Vägbeskrivning: Bråbo Naturcenter, Bråbo
GPS-koordinater: 57°20’34.4”N 16°09’50.9”E

C

Isjön

Har ni vägarna förbi Ishult med husbilen
eller husvagnen så finns det en fin naturcamping vid vackra Issjöns badplats. Här är
begränsat med plats men det går att stanna
en natt. Vid badplatsen finns utedass och omklädningsrum. För den som är sugen på att
grilla så finns här en avsedd grillplats. Tänk
på att det är en smal väg och det kan vara
svårt att vända.
Vägbeskrivning: Issjön mitt i Ishult
GPS-koordinater: 57°28’36.1”N 16°16’31.6”E
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Kalkviken

Ta en tur med husbilen eller husvagnen till
Kalkviken vid Hummeln. Det är en smal och
kringlig väg samt begränsat med plats men
här går det parkera en natt med husbil/husvagn vid den skyltade parkeringen. Detta är
en fin naturcamping utan el, vatten eller toalett. Här finns det iläggningsplats för båtar,
kanoter och kajaker. För de som är sugna på
att grilla så finns det en grillplats med bord
och bänkar.
Vägbeskrivning: I Malghult utanför Kristdala kör
man mot sjön och följer skylt mot Hummeln.
GPS-koordinater: 57°23’29.6”N 16°13’56.0”E

J

Parichy’s Restaurang

Gästgiveriet, med anor från 1800-talet, går
under namnet Parichy’s Restaurang. Restaurangen erbjuder lunch, pizza och en á la cartemeny med många läckra rätter. Pizza och
lunch finns även för avhämtning. Barnvänligt
och med stor uteservering på sommaren. Från
vårt hjärta till din gom! Välkommen!
Adress: Storgatan 38, 570 91 Kristdala
GPS-koordinater: 57°23’59.0”N 16°12’09.5”E
Kontaktuppgifter: Patricia 0491-703 03
www.parichys.se

1

I

Kaffehuset

Kaffehuset är ett café med kaffe och kakor
som kan avnjutas i en mysig och varm miljö.
Vid vackert väder kan du sitta ute i trädgården. Här finns många sittplatser i trädgården
på såväl stolar som bänkar. I caféet finns även
butiken Reformhälsa med hälsokost.
Adress: Storgatan 48, 570 91 Kristdala.
GPS-koordinater: 57°24’04.0”N 16°12’19.8”E
Kontaktuppgifter: Loulou 0491-700 37

1

Kristdala Sommarcafé

På Kristdala Sommarcafé serveras SIAs kulglass, nygräddade våfflor med sylt och grädde,
goda bullar och kakor. Här serveras även
äkta småländsk ostkaka som du dessutom
kan köpa med dig en hem. Missa inte de goda
räkmackorna med bröd från konditori Flanaden. Här finns även försäljning av honung och
bivaxsalva, en liten loppis med gammalt och
nytt samt tryck av servetter med personlig
text.
Adress: Storgatan 6, 570 91 Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’58.7”N 16°11’47.7”E
Kontaktuppgifter: Lena 070-543 86 29
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Butik & Café Rosenmark

I Sulegång hittar du lantliga Butik & Café
Rosenmark som under sommaren erbjuder
lokala och närproducerade varor såsom
honung, äppelmust från Bråbygden och lite
annat smått och gott i butiken. Sommarcaféet
serverar gott kaffe och hembakat. Passa på att
njuta av vackra byn Sulegång och varför inte
boka en kurs i tovning eller ystning. Alla aktiviteter hittar du på www.sulegang.se.
Vägbeskrivning: Sulegång, 572 96 Fårbo.
GPS-koordinater: 57°24’55.7”N 16°21’37.5”E
Kontaktuppgifter: Anne, 070-978 86 76

Mitt smultronställe
”Träthult, utanför Kristdala, har
varit en fast punkt som jag återvänt till i stort sett hela mitt liv.
Man blir lite hemmablind över hur
vacker det är här ibland. De som
kommer och hälsar på brukar
påminna en...”
Stefan Lindholm, återvändare
och kyrkans församlingsassistent

10 bästa besöksmålen
i Kristdalabygden
1. Bråbygden
2. Sjön Hummeln
3. Hembygdsgården
4. Träthults Natur & Kultur
5. Sågkvarns Gård
6. Humlenäs naturreservat
7. Röstorp & Målsjön
8. Ishults tingshus
9. Hembygdsparken
10. Fridhems skol- & lantbruksmuseum.
Enligt enkät genomförd i Kristdala och
svar på frågan ”Vilka besöksmål skulle
du rekommendera en turist att besöka?”

Råsvik vid Hummeln

Ute på campingsemester? Passa på att åka till
Råsviks badplats vid natursköna Hummeln.
Här kan du ställa din husbil eller husvagn en
natt på parkeringen vid Råsviks badplats med
utsikt över Hummeln. Det är en vacker naturcamping utan el eller vatten. Utedass finns
vid badplatsens omklädningsrum. Under
din vistelse kan du bada i Hummeln vid den
fina badplatsen med bryggor. På kvällen kan
ni tända en brasa vid grillplatsen med bord
och bänkar och blicka ut över sjön där stjärnhimmeln speglar sig i vattnet. Tänk på att det
är en smal väg men stor parkering finns.
Vägbeskrivning: På Oskarshamnsvägen ca 5 km
från Kristdala, följ skyltning.
GPS-koordinater: 57°22’22.4”N 16°14’07.4”E

CMYK / .ai

@KRISTDALABYGDEN
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Sulegångs B&B

Facebook “f ” Logo

#KRISTDALABYGDEN

Gästgiveriet, med anor från 1800-talet, går
under namnet Parichy’s Restaurang. Vi erbjuder Bed & Breakfast med två rum att hyra
för övernattning. Båda rummen ligger på andra våningen med en trappa, ej hiss. I ett av
rummen så finns två sängar och i det andra
finns det plats för 3-4 personer. Gemensam
toalett med dusch. Gratis parkering och WiFi.
Varmt välkommen!
Adress: Storgatan 38, 570 91 Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’59.0”N 16°12’09.5”E
Kontaktuppgifter: Patricia 072-243 51 26
facebook.com/parichys

E

CMYK / .ai

KRISTDALABYGDEN

Parichy’s B&B

STÄLLPLATS
B

Facebook “f ” Logo

VISSTE DU ATT...

>> Du kan äta hemgjord småländsk ostkaka
på Kristdala Sommarcafé? <<
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Fisketips

Mitt smultronställe

MED FREDRIK

Svenskt fritidsfiske är populärare än
någonsin och i Kristdalabygden finns
fina fiskevatten i bland annat sjön
Hummeln. Sportfiskaren Fredrik Sjöö är
en av grabbarna i Team Gäddhäng som
alla har ett stort intresse för fiske.
Vad är det som är så speciellt med fiske?

Det bästa med fisket är för mig den sociala närvaron, allt runt omkring fisketuren, packning och riggning av utrustningen och lugnet. Att kunna åka ut på
fisketur, du kan vara ledsen, arg, stressad,
ha mycket på jobbet/livet eller vad som.

SJÖÖ

Men när man kommer ut på böljan den
blå kan man släppa allt. Ett lugn som
infinner sig liksom. Man kan fiska själv,
man kan fiska med andra. Sist men inte
minst spänningen. Hur blir dagens fiske? Ena tillfället har man ett fantastiskt
fiske, andra turen har man ett bompass.
Jag älskar det upplägget (även om jag
såklart föredrar det förstnämnda).

Hur mycket vägde din största gädda?

Hur ofta fiskar du?

Hade man svaret på den frågan så skulle
det nog förstöra den största tjusningen i
fisket! Men det första man måste fråga
sig när man skall fånga en stor fisk är
hur den lever, och desto mer man vet
kring hela ekosystemet, desto enklare
blir det.

Så ofta det finns möjlighet. När man
har familj med tre ungar så är veckorna
ganska fulltecknade. Det trevliga är att
grabben har blivit riktigt intresserad.
Han och jag åker gärna ut och fiskar tillsammans. Och det är trevligt. Det var så
mitt intresse började när farsan tog med
mig ut på fisketur.

Vad behöver man för utrustning?

För att börja fiska behöver du bara ett
metspö med krok, flöte för en hundralapp och lite mask. Blir du sedan biten
av fisket så tycker jag man ska gå till sin
lokala fiskebutik och be om råd. De har
utrustning i alla prisklasser för både nybörjare och riktiga proffs.

Egentligen är abborren min favoritfisk.
Så jag lägger den mesta tiden på den.
Men en del fina gäddor har det blivit genom åren. 9,7 kg är min största spinnfiskade gädda. Så jag jagar fortfarande
10 kg- gränsen på spinnfiske. Men har
lyckats få upp en fin på ismete på 11,8 kg.

”Vi går ofta våra skogspromenader på Ostkustleden
mellan Grytviken och Lönhults Kvarn och njuter främst
de smala vägarna, det brusande vatten vid kvarnen
och en massa med bär längs vägen. Årstidernas lopp
gör att det är härligt att gå vägen året runt. Mysigt
att det står en liten grill vid kvarnen och väntar på
dem som vill grilla. Vi hittade Geo-cachen som ligger
gömd där.”

15 juli
&

22 oktober

Ulla Mecke, tysk sommargäst som blivit
permanent boende i Kristdalabygden

Hur fångar man gammelgäddan?

Ibland kan det vara mer givande att fiska resultatlöst utan en endaste fisk än
att ”fega” ur och åka in i den klassiska
vassviken och fånga ett par smågäddor.
Sedan är det bra om man vet med sig
att vattnet man fiskar i håller stor fisk.
Och här i natursköna Kristdalabygden
är man lycklig lottad med att det finns
många fina fiskevatten.

KristdalaHem AB
TRYGGHET OMTANKE SERVICE
KristdalaHem AB
Storgatan 44
570 91 Kristdala

www.oskarshamn.se

076-227 20 20
info@kristdalahem.se
www.kristdalahem.se

facebook.com/oskarshamnskommun
@oskarshamns_kom

En plats där
du får energi att växa

BRÅBYGDENS INTRESSEFÖRENING

Telefon 0491- 710 41
E-post: brabygden@telia.com
Webb: www.brabygden.se

Kristdala Livs
Blommande
Krukväxter till
specialpris!
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Ängens Dag med slåtter och blomstervandring i Bråbygden. Söndag 24 juli 12.00.

Ta en promenad på de olika
vandringslederna t.ex. runt Bjälebo
våtmark.

Hyr paviljongen för sommarens
fester t.ex. barnkalas eller ta
med era anställda på grillafton.

Julmarknad i Bråbygden
Lördag 19 nov 12.00-17.00.

@oskarshamns_kommun

Nytt i butiken

KULGLASS
från

LIVS • GODIS • TOBAK • UTPLANTERINGSVÄXTER • NYBAKAT • LOKALPRODUCERAT
GASOL • SLÄPUTHYRNING • SNITTBLOMMOR • KRUKVÄXTER • BATTERIBYTER • PIZZA

Vallgatan 2 (f.d Banklokalen) Kristdala. Tel. 0491-70235
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Mitt smultronställe
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Applekulla våtmark

Applekulla våtmark är ett vackert litet område på 6 hektar. Det är lätt att se allt fågelliv från den fina grusvägen i Applekulla.
Våtmarken är och var hålldam till kvarnen i
Brånäs som ligger i ena änden av våtmarken.
Här finns alla de fågelarter som är typiska för
Bråbygden och våtmarkerna i bygden såsom
häger, svarthakedopping, blå kärrhök, grönbena, doppingar, vadare, rovfåglar och olika
småfåglar. Ta gärna cykeln och åk runt området på små vägar, därifrån går det se och
gå in till våtmarken även från Humleyd och
Brånäs. Vägbeskrivning: Kör till Bråbygden
och följ skyltar mot Applekulla.
GPS-koordinater: 57°19’52.1”N 16°10’31.6”E
Kontaktuppgifter: Tommy Skoog, 073-077 10 01
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Bjälebo våtmark

Om du vill uppleva ett rikt fågelliv så ska du
åka till Bjälebo våtmark. Detta är en populär
flyttfågelplats hit många fåglar stannar på sin
resa. Svarthakedopping, sothöns och skrattmåsar är exempel på fåglar du kan få se. För
att ta sig till våtmarken så går en led från parkeringen vid Bråbo skola.
Vägbeskrivning: Kör till Bråbo Naturcenter och
parkera där. Följ skyltar vandringsledens mot
Bjälebo våtmark.
GPS-koordinater: Parkering 57°20’34.4”N
16°09’50.9”E
Kontaktuppgifter: Mårten Aronsson, 073-429 76 29

...
VISSTE DU ATT
>> Prästen Carl Meurling började anlägga
den vackra Prästgårdsparken år 1832? <<

3

Bråbo Naturcenter

Upptäck ett unikt landskap i Bråbo Naturcenter som ligger i Bråbos gamla skola. Här
visas en vacker natur upp med träd från skogen, brynen och hagmarkerna i bygden. På
naturcentrets loft går det möta människor,
djur och växter från det gamla odlingslandskapet. Utomhus finns en trädgård med en
lång rad nytto- och prydnadsväxter samt ett
flertal vackra blommor och örter. Vid naturcentret finns även ett hönshus där höns och
tuppar vandrar fritt samt en bigård. Ta en
vandring på bygdens naturstigar. Stigarna
går genom Bråbygdens kulturlandskap med
små åkerlappar, slåtterängar och beteshagar,
allt inramat av vackra gärdesgårdar.
Vägbeskrivning: Kör till Bråbo Naturcenter som
ligger vid Bråbo gamla skola.
GPS-koordinater: 57°20’34.4”N 16°09’50.9”E
Kontaktuppgifter: www.brabygden.se

39

Galgbacken, Krokstorp

Galgbacken i Krokstorp är belägen bredvid
Furulids festplats. Där är idag en grusgrop
och kanske att det har grävts upp ett och annat ben från svunnen tid. Misterhults Hembygdsförening har med en inhuggen inskription på en stor sten markerat var platsen är.
Sista avrättningen skedde år 1829 och historiens vingslag ger sig till känna vid denna plats.
Det händer fortfarande märkliga saker här.
Hästar som faller i sken utan någon förklaring, bromsar som slutar fungera på cyklar eller att någon går vid ens sida. Med lite fantasi
så kan man se avrättningarna framför sig.
Vägbeskrivning: Kör mot Krokstorp och strax efter
Furulids festplats finns en parkering på höger
sida av vägen. Stenen är på vänster sida när du
kommer från Ishult.
GPS-koordinater: Parkering 57°27’02.5”N
16°20’29.7”E, stenen 57°27’02.5”N 16°20’29.7”E

6

”Musikkvällarna på torget är jättetrevliga, tycker jag. Det är en
härlig stämning och trevligt med lite musikunderhållning. Jag ser
fram emot alla kvällarna men speciellt att lyssna på bandet som
spelar irländsk musik.”

Hummeln

Sjön Hummeln är unik i dess slag då den
bildades för 470 miljoner år sedan genom
ett meteoritnedslag och är upptagen som
en av de 600 sjöar i världen som bör bevaras för forskning. Sjön är geologiskt
intressant på grund av berggrundens sammansättning. I Hummeln finns även reliker från
den tid då sjön stod i förbindelse med Östersjön. Vid sjön, ca 5 km från Kristdala ligger
den härliga badplatsen Råsvik. Du tar dig hit
med bil eller cykel. För dig som vill fiska eller
paddla rekommenderar vi att följa grusvägen
från Malghult ner till Kalkviken. Här finns en
mysig grillplats, fikabord och parkering. För
att få fiska i sjön så krävs fiskekort och det köper du av Hummelns Fiskevårdsområde. Här
finns en iläggningsplats där du smidigt lägger
i din båt eller kanot. Har du ingen egen båt så
kan du hyra en.
Vägbeskrivning: Sjön ligger ca 3 km från Kristdala
och nås på flera ställen.
GPS-koordinater: Råsvik 57°22’22.4”N
16°14’07.4”E, Kalkviken 57°23’29.6”N
16°13’56.0”E
Kontaktuppgifter: Hummelns fiskevårdsområde,
www.hummeln.se

Upplev Kristdalabygden
1. Bada i någon av sjöarna
2. Vandra på någon av lederna
3. Upplev bygden på cykel
4. Fiska i Hummeln
5. Hästskjuts på Sågkvarns Gård
Enligt enkät genomförd i Kristdala och
svar på frågan ”Vilken aktivitet skulle du
rekommendera en turist att göra?”

Boka, upplev och inspireras på

Lena Hallberg
Kristdala Sommarcafé

17

Krösås

Näjern, Tvingen & Storyttern

Krösås är en gård där odlingsmarkerna har
restaurerats på ett skickligt sätt av markägaren. Delar av skogsmarken sköts genom plockhuggning och de arter som överlevt genom detta
brukningssätt är t.ex knärot och linnea. Det
finns även andra intressanta arter som medför att insektsfaunan är rik. Här finns gott
om hamlingsträd, nyuppbrutna små inhägnade åkerlyckor och hägnade trägärdesgårdar
som kompletterar bilden av ett genuint småländskt odlingslandskap.
Vägbeskrivning: På Mörlundavägen från Kristdala
svänger man höger strax innan Krokshult.
GPS-koordinater: 57°23’27.8”N 16°05’55.0”E

11

Målsjöns fågeltorn

Målsjön har under lång tid varit känd som
en fin fågellokal, till vilken fågelskådare och
ornitologer gärna återvänt. Vid sjön finns två
fågeltorn. Här finns också en vandringstig
och en gammal ängslada från 1834 som nu är
restaurerad och en väl bevarad linbastu. Vid
Målsjön häckar massivs med olika fågelarter. Sötvattensstrandängarna vid Målsjön är
unika och har ett högt bevarandevärde enligt
Länsstyrelsen i Kalmar län. Ta med fikakorgen
och njut av Målsjöns rika fågelliv en vacker
vår- eller sommarmorgon.
Vägbeskrivning: Kör till Röstorp by och följ skyltning.
GPS-koordinater: 57°25’17.7”N 16°14’09.2”E
Kontaktuppgifter: Oskarshamns Fågelklubb,
Jan Brenander, 073-070 37 46

Sjöarna Näjern, Tvingen och Storyttern är
alla värda en egen liten utflykt. De tre ingår
i Viråns vattensystem och ligger på cykelavstånd från Kristdala samhälle. Vill man
ta en lite längre promenad så finns det även
vandringsleder här. Ostkustleden löper nära
de tre sjöarna och det finns övernattningsstugor utmed leden både nära Näjern och Storyttern. Näjern är en grund och ganska näringsrik sjö. De andra två sjöarna är både fattigare på
näringsämnen och betydligt djupare.
Vägbeskrivning: Näjern ligger vid Lönhult på
vägen mot Vena. Tvingen och Storyttern ligger vid
Ytternäs och du kör mot Baggetorp och svänger
vänster mot Ytternäs.
GPS-koordinater: Näjern 57°26’09.5”N
16°08’16.7”E samt Tvingen & Storyttern
57°25’00.8”N 16°13’30.4”E

1

Prästgårdsparken

Prästgårdsparken är belägen vid nuvarande
Bråbovägen mittemot den gamla prästgården.
Parken utgörs av en stenig kulle tätt bevuxen
med lindar och ekar. Av denna kulle skapade Carl Meurling en vacker och trevlig park
och en stenbänk anlades år 1832. Vägar och
stenbord tillkom sedan i etapper. Carl Meurling kallade parken Lunden Hebron och Sans
souci. Sans souci betyder utan bekymmer och
Meurling sågs ofta sittandes i parken och läste.
Vägbeskrivning: Bråbovägen
strax utanför Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’54.8”N 16°11’27.9”E
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Risinge Natur & Rekreation

Risinge Natur & Rekreation ligger beläget i
natursköna Bråbygden, 25 km nordväst om
Oskarshamn. Upplev ett miljöombyte där ni
kan återhämta era krafter. Koppla av i bastun eller badtunnan, paddla kanot eller gå en
skogspromenad. Här råder vildmarksliv och
övernattning sker i tält som finns att hyra.
Söker du lugn och ro och vill komma bort från
stress och trafikbuller är det hit du ska åka.
Vägbeskrivning: Bråbovägen mellan Kristdala och
Bråbo, följ skyltning.
GPS-koordinater: 57°21’36.0”N 16°09’55.1”E
Kontaktuppgifter: Sven 0491-710 07,
070-600 66 24
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Stensö hälsokälla

På Prästgårdens marker i en hage som kal�las Brunnshagen finns en hälsokälla som omnämns år 1775, men brunnsdrickningen kan
ha förekommit långt innan dess. På midsommarafton och midsommardagens morgon var
det allmän folkvandring till källan. Socknens
berömda läkekvinna Ulla Fahlström ordinerade folk med olika krämpor att dricka vattnet
i Brunnshagen. 1887 uppfördes ett badhus i
Prästgården för brunnsgästernas räkning och
en ångpanna för vattnets uppvärmning.
Vägbeskrivning: Ca 1 km in på Bråbovägen
från Kristdala
GPS-koordinater:
Hälsokällan, 57°23’35.0”N 16°11’07.0”E
Parkering 57°23’38.7”N 16°11’30.4”E

NilzéNs Åkeri AB

oskarshamn.com
AttraktivaOhamn

kristdala
” Vi är specialiserade på
skogstransporter”

AttraktivaOskarshamn
AttraktivaOskarshamn

14

Nilzéns Åkeri AB | Tel: 0491-704 00 | Fax: 0491-707 78 | E-post: anders@nilzenakeri.se
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MUSEUM
16

Fridhems skol& lantbruksmuseum
Fridhems skolmuseum ligger beläget i Ishult.
Museet är inrett i ett hus från 1864 med välbevarade inventarier från början av 1900talet. 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.
Vägbeskrivning: Kör mot Ishult och sväng vänster
mot Hjorted. Kör genom Ishult och följ skyltar.
GPS-koordinater: 57°28’58.5”N 16°16’13.0”E
Kontaktuppgifter: Eva Tingström, 0491-44 00 04

14

Ishults Tingshus

Det skipades rättvisa i Ishult tingshus under
205 år. År 1730 hölls det första tinget i Ishult. De som dömdes till döden avrättades
vid galg-backen i Krokstorp några kilometer
ifrån tingshuset. Den sista gången domare och
nämnd samlades i Ishults tingshus var 1935.
Tingshuset och arresten är numera sevärda
byggnadsminnen och ett museum vittnar om
de livsvillkor som gällde förr. Tingshuset ägs
och vårdas av Tunaläns Hembygdsförbund
som består av de fyra hembygdsföreningarna
i Kristdala, Tuna, Misterhult och Figeholm.
Vägbeskrivning: Tingshuset ligger längs vägen
mellan Ishult och Krokstorp
GPS-koordinater: 57°28’04.8”N 16°17’48.9”E
Kontaktuppgifter: Rein Vesterblom, 0491-44 00 34

VANDRINGSLEDER
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Lättstugan

1834 gifter sig Karl-Magnus Lätt och Britta
Stina Larsdotter. De flyttar in i Ljungby, som
är det rätta namnet för Lättstugan. Mor och
en av döttrarna kallades för kloka gummor
och de kunde ”hela” många krämpor. 1984 påbörjades renoveringen av Lättstugan i Tuna
Hembygdsförenings regi. Idag är stugan i det
skick som den en gång var när de kloka gummorna härskade där, med tidsenliga möbler,
husgeråd och en del av deras hjälpmedel finns
att beskåda.
Vägbeskrivning: Kör mot Ishult och sväng vänster
mot Hjorted. Kör genom byn och sväng vänster
mot Tuna. Stugan ligger bredvid fotbollsplanen
Ljungvallen.
GPS-koordinater: 57°29’14.4”N 16°15’49.2”E
Kontaktuppgifter: Eva Tingström, 0491-44 00 04
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Kristdala Hembygdsgård utgörs av åtta byggnader. Här går det beskåda möbler, textilier
och redskap från lanthushållets tid. Det finns
en gammal lanthandel, ett skrädderi samt
skomakeri och föremål från den tidiga industrin. På logen visas äldre lantbruksredskap
upp. Det finns även specialutställningar som
”Våra skolminnen”. Kristdala Hembygdsförening vill öka kunskapen om bygden, dess natur
och historia genom t ex årliga byvandringar.
Öppettider: måndagar och torsdagar vecka 2933 kl. 18:00-21:00. Guide och kaffeservering!
Vägbeskrivning: Kristdala samhälle i korsningen
Oskarshamnsvägen och Krithemsgatan.
GPS-koordinater: 57°23’49.6”N 16°12’15.4”E
Kontaktuppgifter: Anne-Marie Fungmark,
0491-700 81
kristdala.hbf@telia.com

Gårdsmuséet vid Träthults Natur & Kulturled består av byggnader som efter en 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 hushållssaker,
snickeriverktyg och leksaker. På övre plan
finns en utställning om linberedning och
ullberedning. Här finns även gärdesgårdar,
brunnar, hamlade träd och slåtterängar. Ett
besök här det bästa sättet att själv se hur man
levde förr samt få höra historierna om gårdens
folk under 150 år.
Vägbeskrivning: Kör mot Krokshult och sväng av
mot Höckhult. Efter någon kilometer är du i Träthult.
GPS-koordinater: 57°22’42.3”N 16°06’25.4”E
Kontaktuppgifter: Stig Karlsson, 0491-720 64

NATURRESERVAT
5

Humlenäs
naturreservat
Humlenäs gård ligger på södra sidan av den
omtalade sjön Hummeln. Här finns välskötta
betesmarker med en stor mångfald av örter
och gräs. Andra typiska inslag för området är
hamlade träd, trägärdsgårdar och slingrande
grusvägar. Humlenäs är skyddat som naturreservat och ligger på cykelavstånd från
Kristdala. Inom reservatet finns kortare stigar
som är tydligt markerade och genom markerna
löper även Ostkustleden.
Vägbeskrivning: Kör mot Oskarshamn och när du
passerat Sanden så svänger du
vänster mot Humlenäs.
GPS-koordinater: 57°21’39.9”N 16°15’58.4”E

HYR CYKEL & KANOT
Ta dig runt Kristdalabygden på cykel, eller varför inte paddla kanot på
sjön Hummeln. Cyklar hyr du för 90 kr/dygn eller 500 kr/vecka.
Det finns fyra kanoter att hyra för 150 kr/dygn.
Se kontaktuppgifter
på sista sidan

16

Ishults
naturreservat
Ishults naturreservat består av ett stort
sammanhängande område med en trevlig
blandning av olika slags natur. Här kan man
både uppleva orörda skogar och stora våtmarker. Dessutom ligger sjön Hundeln mitt i
naturreservatet. Har man riktig tur kan man
få se den färgglada skalbaggen alpraktborre. Ishults naturreservat ligger inom cykel
avstånd från Kristdala. Vid reservatet finns
parkeringsplats
Vägbeskrivning: Naturreservatet ligger bakom
Sjöviks bygdegård i Ishult.
GPS-koordinater: Parkering 57°28’26.1”N
16°16’10.7”E

18

Krokshults
Träthults Gårdsmuseum
naturreservalt

1

Kristdala
Hembygdsgård

44

I Krokshult by finns ett av Smålands mest
välbevarade odlingslandskap. Trakten ser
likadan ut som den gjort under hundratals år.
Här finns många små åkrar, välskötta ängar
och hagmarker som omgärdas av välhållna
trägärdsgårdar. Krokshult ligger lättillgängligt utefter vägen mellan Kristdala och Mörlunda. Här finns en vandringsled, Krokshultsleden, som är 18 km lång och uppdelad i tre
etapper. Det finns en särskild iordningsställd
parkeringsplats om du kommer med bil. Information om naturreservatet finns på särskilda
informationstavlor.
Vägbeskrivning: Kör genom Krokshult och följ
skyltar till parkeringen.
GPS-koordinater: Parkeringen 57°22’44.8”N
16°04’51.1”E

33

Malghult
naturreservat
Naturen i Malghults naturreservat består främst
av gamla lövskogar. Skogarna är skyddade som
naturreservat och ligger på cykelavstånd,
cirka 2 km från Kristdala. I reservatet finns
flera stigar som är tydligt markerade. Här
finns fyra urskiljbara skogstyper: alsumpskog,
hedekskog, blåbärsgranskog och blandlövskog. Försökt att urskilja de fyra skogstyperna på ditt besök här.
Vägbeskrivning: Malghult utanför Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’46.6”N 16°14’15.6”E
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Ängsmossen

Ängsmossen är ett Natura 2000-område och
namnet på ett 68 hektar stort område med
sammanhängande våtmarker. Det består av
en blandning av helt öppna kärr, tallbevuxna
mossar och små fastmarks-holmar med enstaka träd på. Här trivs många olika arter av
fåglar och växtligheten är typisk för lite blötare marker. Mossen är avsatt som reservat
och här finns informationsskyltar om man vill
lära sig mer om detta speciella stycke natur.
Vägbeskrivning: Ängsmossen ligger ca 6 km
nordost om Ishult.
GPS-koordinater: 57°29’44.5”N 16°19’36.6”E

3
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Bråbygdens
vandringsleder

Ostkustledens
vandringsled

Träthults
Natur & Kultur

Alla Bråbygdens vandringsleder bjuder på en
vacker utsikt över hagar, slåtterängar, åkerlyckor och gärdesgårdar. Vandringslederna
utgår från Bråbos Naturcenter. Det finns fikabord utställda på olika platser längs vandringslederna. Den lilla vandringsleden är ca
1,5 km lång, den stora vandringsleden är ca
4,5 km lång och vandringsleden runt våtmarken är ca 8 km lång. Karta finns att köpa på
Bråbos Naturcenter eller Bråbogården.
Vägbeskrivning: Bråbo Naturcenter, Bråbo
GPS-koordinater: 57°20’34.4”N 16°09’50.9”E
Kontaktuppgifter: www.brabygden.se

Ostkustleden bjuder på allt från lundområden till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer. Den 16 mil långa vandringsleden runt
Oskarshamns kommun är uppdelad i 8 etapper.
Varje etapp är ca 2 mil lång och vid varje
etappmål finns övernattningsstugor som är
öppna året runt. Etapp 1-3 slingrar sig i Kristdalabygden, från Nynäs vid Humlenäs till
Lönhult vid kommungränsen mot Hultsfred.
Vägbeskrivning: Humlenäs, ca 10 km
söder om Kristdala
GPS-koordinater: Humlenäs parkering
57°21’39.9”N 16°15’58.4”E
Kontaktuppgifter: Turistbyrån 0491-77072

Träthults Natur & Kultur är 1,5 km lång led
markerad med blåvita stolpar. Längs leden finns
det informationsskyltar och även möjlighet att
grilla. Den som inte vill vandra på egen hand
kan boka guidning genom området. Beskåda
beteshagar, ängar, åkrar, bevarade kulturmiljöer samt den rika blomsterprakten. Det
finns även en bibehållen gårdsdel med hus,
ladugård och inventarier för de som är intresserad av hur man levde under 1800-talet. Logi
kan också ordnas per dygn eller vecka.
Vägbeskrivning: Kör mot Krokshult och sväng
vänster mot Höckhult.
Efter någon kilometerkommer du till Träthult.
GPS-koordinater: 57°22’42.3”N 16°06’25.4”E
Kontaktuppgifter: Stig Karlsson, 0491-720 64
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Krokshultsbygdens
vandringsled
Upplev det vackra och varierande landskapet
längs den 18 km långa vandringsleden i Krokshult. Vandringsleden är uppdelad i tre etapper
och går genom flera små byar. Längs leden går
det att beskåda vackra slåtterängar, beteshagar och odlingsmarker samt gravfält från
bronsåldern. Under vandringen kan man även
se stenrös, tjärdalar och torpargrunder. Ta
gärna tillfället i akt och gå den fina vandringsleden.
Vägbeskrivning: Kör genom Krokshult och följ
skyltar till parkeringen.
GPS-koordinater:
Parkering 57°22’44.8”N 16°04’51.1”E
Kontaktuppgifter: www.krokshult.se

11

Röstorps
vandringsstig

CYKELLEDER

Har du ett allmänt naturintresse så är Röstorp värd ett besök. Den gamla byn omnämns
redan på 1500-talet och är en fantastisk sevärdhet. Här finns många mysiga röda hus
med vita knutar och här ligger även Målsjön
som under lång tid varit känd som en fin fågellokal. Om du verkligen vill uppleva Röstorp
så finns här en fin vandringstig och bland
sevärdheterna finns en gammal ängslada
från 1834 som nu är restaurerad och en väl
bevarad linbastu.
Vägbeskrivning: Kör mot Ishult och
sväng höger mot Röstorp.
GPS-koordinater: 57°25’17.7”N 16°14’09.2”E

Sverigeleden
Upplev Kristdalabygden på cykel genom att ta en
tur på Sverigeleden. 1984-1988 anlades Sverigeleden och det är cykelturistledernas flaggskepp
med totalt 9 500 km cykelled. Genom öppna
kulturbygder med lämningar från den svenska
historien går den omtalade Sverigeleden som
bjuder på ett omväxlande och vackert landskap.
I Kristdalabygden finns tre sträckningar i varierande längder. All information om Sverigeleden finner du i ledens tre kartfoldrar som
går att beställa.
Kontaktuppgifter: www.svenska-cykelsallskapet.se

VVS-Arbeten

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

Spara pengar me
d

ROTAVDRAGET!

Nyinstallationer - Renoveringar - Service

Kristdala

VVS

Denny
070-864 78 31

Torsten
070-864 78 33
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KVARNAR & KULTURBYGGNADER

BADPLATSER
2

Bråhultesjön

Bråhultesjön är en naturskön badplats belägen
mellan Kristdala och Bråbygden. Till sjön går
det att åka bil, cykla eller gå. Beskåda en vacker vy över sjön och naturen med dess rika djurliv.
Ta med fikakorgen och sitt under pergolan
med bord och bänkar eller tänd en brasa och
grilla vid sjöns grillplats. Här finns bryggor och omklädningshytter för den som är
badsugen.
Vägbeskrivning: Saxtorp ca 5 km från
Bråbo på vägen mot Kristdala.
GPS-koordinater: 57°21’11.6”N 16°10’31.1”E
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Hummeln

Vid sjön Hummeln ligger badplatsen Råsvik
som är ett utmärkt ställe att vistas vid en fin
sommardag. Ta med picknickkorgen och njut
av solens strålar på en stor gräsbeklädd mark
eller nere vid sjöns sandstrand. Ta ett dopp
från badplatsens brygga med hopptorn eller
tänd en brasa och grilla vid sjöns fina grillplats. Här finns det två stora omklädningsrum
för dam och herr samt utedass.
Vägbeskrivning: Ca 5 km från Kristdala på
Oskarshamnsvägen, följ skyltning.
GPS-koordinater: 57°22’22.4”N 16°14’07.4”E
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Issjön

Fallebo kvarn var en bykvarn som blev skattebelagd i slutet av 1800-talet. Kvarnstenarna
var ca en meter i diameter och rester av dem
finns kvar men träbyggnaden är helt borta.
Dammbyggnaden var stensatt. Här fanns
även en stickhyvel. Mjölnaren var bosatt i
Kvarntorpet. Genom sänkningar av Fallebosjön sjönk vattennivån och kvarnepoken tog
slut.
Vägbeskrivning: Kör till Fallebo och sväng av mot
Bokara och ta sedan första till vänster. När du nått
ängen kan du parkera och sedan gå ca 250 meter.
GPS-koordinater: 57°20’59.1”N 16°06’57.8”E

En fin sommardag är det perfekt att besöka
sjön vid Ishult. Här finns det både en grässtrand och en fin sandstrand. Ta med fikakorgen och solstolen och njut av den härliga omgivningen. Glöm inte att ta med något gott att
grilla och tänd en brasa vid sjöns grillplats.
För den som vill ta ett dopp i sjön så finns
det en brygga att hoppa ifrån. Det finns även
omklädningsrum och utedass.
Vägbeskrivning: Badplatsen ligger mitt i Ishult.
GPS-koordinater: 57°28’36.1”N 16°16’31.6”E
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VISSTE DU ATT...
>> Sjön Hummeln skapades av en meteorit
och är 470 miljoner år gammal? <<
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Bjälebo vattensåg

Bjälebo vattensåg har anor tillbaka till
1600-talets slut. Sågning av timmer med kraft
från vattenhjulet utfördes årligen från 1920
till mitten av 1950-talet. Vattensågen har
renoverats och huset har fått ett nytt sticktak,
en ny vattenränna samt ett nytt vattenhjul.
År 2007 var upprustningen färdig och det blev
en högtidlig invigning. Landshövdingen var
på plats för att bevittna när timmer provsågades på den restaurerade stocksågen.
Vägbeskrivning: Kör mot Korsvägen genom
Bjälebo så ligger vattensågen på höger
sida precis vid vägen.
GPS-koordinater: 57°19’51.2”N 16°08’38.0”E
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Brånäs kvarn

Brånäs kvarn fanns i byn från sekelskiftet
1900 till 1950. Den betjänade hela Bråbygden.
Bönderna fick betala en malningsavgift eller
ge tull i form av säd. Den siste mjölnaren hette Alvar Sandström.
Vägbeskrivning: Kör till Bråbo och sväng av mot
Brånäs. När du nått Brånäs svänger du höger.
Efter ca 150 meter ser du kvarnen.
GPS-koordinater: 57°19’54.5”N 16°11’06.7”E
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Mitt smultronställe

Soliga h
Kristda älsningar fr
ån
labygde
n
18

”Jag åker gärna ut till Kalkviken
vid Hummeln tidigt på morgonen,
innan solen går upp, så att jag
kan fotografera soluppgången
där man ibland kan fånga helt
otroliga färger. Det finns många
fina sjöfåglar att fotografera och
sen ligger det nära samhället så
det är lätt att ta sig dit.”
Eino Blixt, naturfotograf

Fallebo kvarn

Bäckfall kvarn

Bäckfall kvarn ligger vid en bäck som går från
Inners göl till Mösjön. Förutom kvarnen finns
här även en svarv, en spånhyvel och ett ålhus.
Bäckfalls kvarn var en gårdskvarn vid Prästgårdsbäcken och den var verksam fram till
1920. Kvarnstenar och inredning finns kvar.
Möbler tillverkades här.
Vägbeskrivning: Bäckfall kvarn ligger belägen
väster om Mörlundavägen, ca 2 km från Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’47.1”N 16°09’44.3”E
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Dörtorpets spånhyvel

Dörtorpets spånhyvel ligger belägen ca 7 km
utanför Kristdala och har under de senaste
åren restaurerats av Kristdala Hembygdsförening och fått både ett nytt hjul och nytt tak.
Vägbeskrivning: Dörtorpets spånhyvel ligger
belägen ca 5 km utanför Kristdala på norra sidan
om vägen till Oskarshamn.
GPS-koordinater: Parkering 57°21’11.4”N
16°14’25.2”E

Humlefors kvarn

Humlefors kvarn och såg ligger belägen vid
Färgsjöstrand i utloppet från Hummeln i Malghult skog. Kvarnen var i bruk till 1958. Sågen
var i bruk till 1947. Humlefors kvarn är den
äldsta kvarnen. Stensättning, hus och fruktträd finns fortfarande att beskåda. Den nya
kvarnen byggdes 1903.
Vägbeskrivning: Kör mot Oskarshamn och sväng
vänster mot Humlenäs. Fortsätt genom Malghult
skog till Humlefors kvarn.
GPS-koordinater: 57°22’42.8”N 16°16’52.2”E

9

Hägerums kvarn

Hägerums kvarn ligger mellan Kristdala
och Ishult i Virån. Den uppfördes 1855 men
har anor sedan 1500-talet. Det gamla kvarnmaskineriet finns fortfarande kvar inne i
byggnaden. Tillflödet kom från tre större sjöar, så det var gott om vatten. Strax nedanför
kvarnen ligger en kraftstation som uppfördes
år 2006. Det finns möjlighet att boka tid för
att se både kvarnen och kraftstationen.
Vägbeskrivning: Hägerum ligger ca 5 km från
Kristdala på Västerviksvägen.
GPS-koordinater: 57°25’00.8”N 16°13’30.4”E
Kontaktuppgifter: Rolf 070-177 40 57 eller Gunder
070-395 88 18
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Lönhults kvarn

Lönhults kvarn uppfördes på 1800-talet och
var i bruk in på 1950-talet. Kvarnen användes
till att mala säd och var gemensam för byarna
Lönhult, Fagerhult, Höckhult och Östrahult.
Kvarnen ligger intill Illån ca 2 km från Lönhult och har liksom många andra kvarnar
bara fundamentet dvs. stensättningen kvar. I
närheten finns en källa som man kan dricka
vatten ur.
Vägbeskrivning: Från parkeringen följer
du Ostkustledens skyltar till Illån. Det är någon km
att gå från parkeringen.
GPS-koordinater: Parkering 57°26’09.5”N
16°08’16.7”E
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Möllekulla kvarn

Möllekulla kvarn ligger norr om Kristdala, i
Möllekulla by. Möllekulla kvarn restaurerades i början av 1980-talet av Kristdala Hembygdsförening som vårdar den än idag. Det
finns möjlighet att besöka kvarnen och se hur
en bykvarn såg ut på mitten av 1800-talet.
Vägbeskrivning: Kvarnen ligger mitt i Möllekulla
by ca 1,2 km från stora vägen.
GPS-koordinater: 57°27’04.8”N 16°14’34.3”E
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Karlsfors bruk

Endast några få känner till att det funnits
ett lumppappersbruk nära Ishult nordost om
Kristdala. Bruket anlades år 1816 i ån som
rinner från sjön Tvingen till Storyttern. Om man
besöker platsen idag kan man se rester av en
mjölkvarn som byggdes upp efter att pappersbruket brunnit ner i slutet av 1860-talet.
Flera av arbetarna vid Karlsfors bruk bodde
en liten by vid namn Ytteryd. Idag kan man
endast se husgrunderna där byn var belägen. Den mängd papper som tillverkades vid
Karlsfors bruk under ett år skulle med dagens
teknik bara ta några minuter.
Vägbeskrivning: Kör mot Baggetorp och sväng
vänster mot Ytternäs. Ruinen efter Karlsfors bruk
ligger mitt emellan sjöarna Tvingen och Storyttern.
GPS-koordinater: 57°25’00.8”N 16°13’30.4”E

9

Kraftverket Porjus

Kraftverket låg utmed Hägerumsån cirka tre
kilometer utanför Kristdala samhälle. Namnet Porjus härstammar från det stora kraftverket i Norrland, vilket byggdes vid samma tid.
Platsen heter egentligen Kvarngårdsmåla, och
företaget som ägde kraftstationen kallades Kristdala Småhem. År 1912 kom produktionen i gång.
Energin överfördes via en ledning till samhällets
fabriker och verkstäder. Idag är det själva
dammen och stämborden det enda som minner om den gamla kraftstationen.
Vägbeskrivning: Hägerum ligger ca 5 km från
Kristdala på Västerviksvägen.
GPS-koordinater: Parkering vid Hägerrums kvarn
57°25’00.8”N 16°13’30.4”E
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Åsjögle kvarn

Åsjögle kvarn blev skattebelagd år 1699.
Hemmanet Åsjögle överfördes till Kristdala
år 1885. Det fanns mjölnare från 1790 enligt
husförhörslängden. Mjölnarna stannade inte
länge, oftast några år men det fanns undantag.
Den siste mjölnaren hette Martin Karlsson.
Det fanns också ett färgeri i närheten.
Vägbeskrivning: Åsjögle kvarn ligger ca 5 km
nordväst om Krokshult.
GPS-koordinater: 57°24’51.3”N 16°02’46.8”E

1

Ängslador

Ängsladorna hörde till slåtterängarna och det
fanns flera på varje gård. De var timrade av
rundtimmer, men virket var inte så noga utvalt som gårdshusens. Fönster saknades och
ladorna var luftiga för höets skull. Vägen var
inte åkbar på sommaren, därför kördes höet
hem vintertid på kälkar. När slåtterängarnas
tid var förbi hände det ofta att de ladorna förföll. Somliga har dock plåttak och finns fortfarande kvar. De flesta ängslador har blivit
avställningsplats för diverse äldre maskiner
och redskap. Många lador såldes för att bli
bränsle under och efter kriget. I byn Krokshult finns ett flertal bevarade och en ängslada
finns även i Kristdala Hembygdsgård.
Vägbeskrivning: Kristdala samhälle vid korsningen Oskarshamnsvägen och Krithemsgatan.
GPS-koordinater: 57°23’49.6”N 16°12’15.4”E

VISSTE DU ATT...
>> Du kan se både svarthakedopping
och sothöns i Bjälebo våtmark? <<
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FORNMINNEN & STENRÖSEN
20

Bronsåldersrösen i
Höckhult
På en höjd i Höckhult finns ett röse och sex
runda stensättningar som alla är gravar.
Dessa byggdes under bronsåldern för cirka
2500 år sedan. Avståndet mellan de två yttersta
gravarna är ca 150 meter. Man utnyttjade
rösena till efterbegravningar och rösena växte
därför efter hand. De största rösena har därför flera efterbegravningar.
Vägbeskrivning: Rösena ligger på vänster sida av
vägen mellan Höckhult och Träthult, se skylt.
GPS-koordinater: 57°23’11.0”N 16°06’45.6”E

1

Hembygdsparken

Hungerrösena

Hungerrösena ligger belägna norr om Kristdala
på 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.
Vägbeskrivning: Ca 2,5 km från
Kristdala på Västerviksvägen
GPS-koordinater: 57°24’32.6”N 16°13’33.9”E

Välkommen till Kristdala kyrka
- kyrkan mitt i byn

Kolugnarna i Hägerum

Kolungarna ligger belägna öster om Hägerum. De var en stor tillgång under 1940-talets världskrig då länders gränser var stängda
och det var ransonering av bensin till armen.
Kolugnarna producerade träkol till gengasaggregat i bilar och lastbilar. De gjorde så att
folket kunde färdas med bil oberoende av bensin. Vid Hägerum är ugnarna tre gånger fem
meter breda och två meter höga.
Vägbeskrivning: Ca 2,5 km från
Kristdala på Västerviksvägen
GPS-koordinater: 57°24’42.9”N 16°13’29.6”E

Muren i Smisserum

Kinesiska muren ligger belägen längs Ostkustleden ca 500 m från Smisserum mot Lilla
Höckhult. Stenmuren byggdes upp under flera
år av bonden Sven August Larsson och hans
äldre söner som flyttade hit år 1903. Storleken
skiljer sig markant från andra murar i trakten och murens längd är över hundra meter.
Tyvärr har en del av muren tagits bort.
Vägbeskrivning: Kör på Mörlundavägen
och sväng av mot Smisserum.
GPS-koordinater: 57°22’50.2”N 16°08’33.7”E

söndagar kl. 11

Mer information:
www.minkyrka.se/doderhult
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Bjälebo Gård

I byn Bjälebo driver Jan och Charlotta Karlsson
sin gård. Paret arbetar med landskapet och
skogen samt tillverkning av kol. Hit kan du
komma för att uppleva landskapet samt för att
fiska och bada. Gården säljer även egentillverkad
och lokalt producerad grillkol. Kolen säljs i
butiker men även i gårdens egen minibutik
som är öppen 24 timmar varje dag från tidig
vår till sen höst.
Vägbeskrivning: Bjälebo ligger i Bråbygden, följ skyltar.
GPS-koordinater: 57°19’58.7”N 16°09’20.5”E
Kontaktuppgifter: Jan 0491-710 94,
070-537 10 94. www.bjalebo.se

Boarums Gård

På Boarums Gård bor Elin Freudenthal och
Johan Trollemark med hästar hundar, katter,
höns och ankor. Här kan du rida på shettis
eller på en amerikansk paint horse. Elin lär
ut horsemanship och anordnar clinictillfällen
både för dig som har egen häst och för dig
som vill hyra en av gårdens hästar. Gården
erbjuder även fiske i Boarumegöl. Vid flerdagarsaktiviteter finns möjlighet att övernatta i
gäststugan.
Vägbeskrivning: Kör mot Baggetorp från Kristdala
och sväng av mot Boarum.
GPS-koordinater: 57°25’20.2”N 16°15’22.8”E
Kontaktuppgifter: Elin 070-497 18 01
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Mitt smultronställe
”Mitt bästa smultronställe är
Träthults slåtteräng Logärdet en
kväll i juni när ängsblommorna
står i full blom, och man ana att
tidigare generationer gått samma
tur i ängen känt samma dofter
som nu.”
Stig Karlsson
Träthults Natur & Kultur

Välkommen till Kristdala kyrka
- kyrkan mitt i byn
Sommaröppet
i Hembygdsgården
Måndagar & torsdagar kl. 18-21 vecka 28-32.
Guide & kaffeservering med hembakat!

Högmässa
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I Hembygdsparken finns ett gravfält som
består av 10-tals fornlämningar, ett röse och
runda stensättningar. Röset i hembygdsparken kan sannolikt dateras till bronsåldern.
De runda stensättningarna i Hembygdsparken är exempel på en gravtyp som var vanlig
på järnåldern. Gravfältet i hembygdsparken
hör till den 15 mil långa och kustbundna bebyggelsestråk, från bronsåldern till järnåldern, som har konstateras från trakten av
Oskarshamn i söder till Slätbaken i norr. Vid
Hembygdsparken finns också en fin lekplats
med gungor, rutschkana och sandlåda. Här
finns även en grillplats och fikabord för den
som är sugen på att grilla.
Vägbeskrivning: Belägen i Kristdala
samhälle vid Krithemsgatan.
GPS-koordinater: 57°23’51.9”N 16°12’19.2”E

8

8

GÅRDAR

Urklippsböcker, fotoalbum & hembygdslitteratur. Utställning om lantbruk, hushåll,
hantverk & lanthandel.

Högmässa
söndagar kl. 11

Mer information:
www.minkyrka.se/doderhult

Mellingerums Bär
& Grönsaksodling
I Mellingerum odlar Julia Karlsson Lindhag
bär och grönsaker för självplock samt försäljning till grossist och butik. I odlingarna finns
två sorters rabarber, två sorters jordgubbar,
björnbär, sommar- och hösthallon samt grön
sparris. Självplockningen har öppet från juli
till september enligt anslag. Välkommen!
Vägbeskrivning: Kör på Västerviksvägen mot
Ishult. Ca 6 km från Kristdala svänger du vänster
mot Mellingerum.
GPS-koordinater: 57°27’25.5”N 16°13’16.5”E
Kontaktuppgifter: Julia, 070-231 61 40
Facebook: Mellingerums Bär & Grönsaksodling
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Skälshults Gård

Utanför Ishult ligger Skälshults gård som
drivs av Mariana Hugosson och Martin Enestedt. Det är en liten KRAV-certifierad gård
djupt in i den småländska skogen. Här odlas
kryddörter, chili och grönsaker småskaligt och
ekologiskt. Här finns även försäljning av plantor, både till kryddor, grönsaker, perenner och
sommarblommor. Gårdsförsäljningen är öppen
onsdagar och söndagar under sommartid.
Vägbeskrivning: Kör mot Ishult, sväng vänster
mot Västervik och kör ca 6,5 km innan du svänger
höger. Kör ytterligare ca 1 km.
GPS-koordinater: 57°30’38.2”N 16°21’50.7”E
Kontaktuppgifter: www.skalshult.se
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Smisserum Hästgård

Mitt i Bråbygdens djupaste skogar finner man
Smisserum Hästgård insprängt med några
hagar och ett tiotal hus och bodar, lite avsides
men ändå rätt nära till det mesta. Här föder
paret Anneli Stigsdotter och David Håkansson
upp Hästrasen Welsh Cob / Welshponny av
Cobtyp samt arbetar med grundutbildning för
inkörning och inridning. På gården finns även
höns, katter och en hund. Bara några hundra
meter från gården ligger den magnifika muren
som i folkmun kallas kinesiska muren..
Vägbeskrivning: Kör på Mörlundavägen
och sväng vänster mot Smisserum efter ca 4 km.
GPS-koordinater: 57°22’50.2”N 16°08’33.7”E
Kontaktuppgifter: David, 073-513 59 58
Anneli, 076-800 86 66
www.smisserum.se
Facebook: Smisserum Hästgård
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Sulegång

Byn Sulegång har anor från 1500-talet och
består ursprungligen av tre gårdar med varsitt hus, ladugårdar, sädmagasin och logar.
Till byn hör också ett litet torp och en smedja byggda på 1700-talet. Byn har femhundra
meter sjöstrand längs Hemsjön som leder dig
ända ut till Östersjön. Sulegångs Kultur och
Naturcenter håller olika kurser i traditionell
ekologisk kunskap. I Sulegång finns det möjlighet att få en guidad tur i gårdsmiljön där
historien och miljön kring gården beskrivs
blandat med skrock och skrönor från förr. Här
finns tre stugor att hyra och nytt för 2015 är
Bed & Breakfast!
Vägbeskrivning: Sulegång ligger mittemellan
Baggetorp och Krokstorp.
GPS-koordinater: 57°24’55.7”N 16°21’37.5”E
Kontaktuppgifter: www.sulegang.se

4

Sågkvarns Gård

Sågkvarns Gård är ett småskaligt lantbruk
som ligger ca 8 km från Kristdala, på vägen
till Oskarshamn. Gården drivs av Fredrik
Karlsson som erbjuder olika naturupplevelser
och brukskörning. Besök gården under en dag
och få chans att umgås med djuren samtidigt
som ni får lära er mer om hur ett småskaligt
lantbruksliv fungerar. Här erbjuds också körning med häst och vagn/släde för de som vill
göra en fin entré vid bröllop eller andra fester.
Vägbeskrivning: Kör mot Oskarshamn. Gården
ligger ca 1 km från Sanden på vänster sida.
GPS-koordinater: 57°20’40.4”N 16°14’48.6”E
Kontaktuppgifter: Fredrik 072-870 93 95
Facebook: Sågkvarns Gård

Mitt smultronställe
”Mitt bästa smultronställe är Sågkvarns Gård med sin fina miljö
av djur och natur, som sköts på
gammalt vis.”
Marie Sjöö
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VINTERUPPLEVELSER
1

Skridskoåkning

På Dämmen spolas varje år en isbana upp vid
ihållande kall väderlek. Här finns två ishockeymål uppställda och åkning med klubba är
tillåten. Tänk på att respektera andra som
inte vill spela utan bara vill åka skidskor. All
åkning sker på egen risk. När det blir mörkt
kan du själv tända belysningen med hjälp av
en knapp som finns vid ett elskåp. Här finns
det även en grillplats där du kan grilla korv.
Eldning får endast ske av vuxen och egen ved
tas med.
Vägbeskrivning: Vid korsningen Storgatan/
Dämsvägen finns en stor grusplan kallad Dämmen
GPS-koordinater: 57°24’01.2”N 16°12’20.6”E

1

3

KYRKA & KAPELL

Skidåkning

Kristdalas motionsspår är en 2 km långt spår
som slingrar sig genom den vackra skogen.
Spårets början och slut ligger vid Dalkrokens
vändplan. Här finns även en grusad parkering. Vintertid och vid bra underlag av snö
ansvarar Oskarshamns kommuns fritidskontor för att slingan får ett skidspår. På
kommunens hemsida hittar du information
om vilket datum man senast körde upp skidspåret på slingan. Det körs även upp ett skidspår i Bråbo om du vill ta en tur på skidorna i
den vackra Bråbygden.
Vägbeskrivning: Parkering finns vid
slutet av Dalkroken
GPS-koordinater: Parkering 57°24’14.9”N
16°11’45.3”E

1

Pulkabacke

Intill Dämmen finns en stor och lång pulkabacke. Då det är gott om snö fylls backen
med barn som vill åka pulka, snowracer och
stjärtlapp. Här finns en grillplats där du kan
grilla korv. Eldning får endast ske av vuxen
och egen ved ska tas med. Tänk på att vara försiktig i backen och åka en och en för att undvika
olyckor. All åkning sker på egen risk. Parkering finns på Dämmen.
Vägbeskrivning: Några hundra meter in
på Malghultsvägen från Kristdala
GPS-koordinater: 57°24’03.4”N 16°12’31.5”E

1

Stensö kapell

På den södra kyrkogården i Kristdala ligger Stensö kapell. Kapellet uppfördes 1957 efter ritningar av Evert Milles. Det är ett tidstypiskt begravningskapell med vitmålade slätputsade väggar.
Kapellet används under perioder på sommaren som lokal för
huvudgudstjänst i Kristdala. Öppettider: Vid gudstjänster och
enligt överenskommelse.
Vägbeskrivning: Kristdala, söder om kyrkan.
GPS-koordinater: 57°23’51.4”N 16°11’57.3”E
Kontaktuppgifter: Döderhults församling
0491-701 65 eller 0491-701 68

16

Fridhems kapell

En prost i Tuna förstod att det var lång väg till kyrkan för dem
som bodde i den södra delen av socknen och därför uppfördes
ett kapell. 1863 kunde Fridhems kapell invigas till glädje
för många. Det har skänkts många gåvor till kapellet under
årens lopp, bland annat en liten klocka som skänktes av en
sjökapten. Det är inga gudstjänster i Fridhems kapell numera, men varje sommar är det ”Musik i sommarkväll” som är
uppskattat och välbesökt. 2013 firades 150-årsjubileum av
kapellet och lagom till jubileet blev kapellet ommålat och
står där nu i sin enkelhet och lyser. Öppettider: Vid gudstjänster och enligt överenskommelse.
Vägbeskrivning: Fridhem, Ishult.
GPS-koordinater: 57°23’49.6”N 16°12’15.4”E
Kontaktuppgifter: Eva Tingström, 0491-44 00 04

1

Mitt smultronställe
”Det är svårt att välja ett smultronställe för att jag gillar hela
Kristdalabygden men jag måste
i så fall välja både Hembygdsgården där jag var ordförande
i 30 år och den lugnande känsla
man får i Prästgårdsparken samt
Röda korset där Kristdalabor och
asylsökande kan mötas.”
Asta Danielsson, ordförande i
Hembygdsföreningen 1985-2015

Kristdala Kyrka

Kristdalas
gamla
kyrka
finns
omnämnd
år
1358. Det var en träkyrka som låg på den
nuvarande södra kyrkogården. Den nutida kyrkan togs i
bruk 1792 och invigdes 1799 av biskop Jakob Lindblom.
Från den gamla träkyrkan kommer de två vapensköldarna med avbildade svinhuvud. Sköldarna är från
1300-talet och de tillhörde Lyder och Henrik Svinakula,
far och son. Vid auktionen av inventarierna från den
gamla träkyrkan såldes den medeltida dopfunten i sten
till Pehr Meurling. Dopskålen lades som botten i prästgårdens brunn och sockeln på vilken den stod fick
tjänstgöra som ställning för en solvisare. Dopfunten
återfördes till kyrkan år 1851 av prosten Carl Meurling. 1962 tillverkade Bertil Berggren en tillhörande
dopskål i silver. En av kyrkans dyrbaraste skatter är
den mässhake som skänktes till kyrkan av makarna
Tranheim på Hägerums gård år 1700. Öppettider:
måndag-fredag 07:00-16:00, vid gudstjänster och enligt överenskommelse.
Vägbeskrivning: Kristdala centrum.
GPS-koordinater: 57°24’00.3”N 16°12’04.0”E
Kontaktuppgifter: Döderhults församling
0491-701 65 eller 0491-701 68
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VISSTE DU ATT...
>> En del av Ostkustleden slingrar sig från
Humlenäs genom Bråbygden till Lönhult? <<

”Vi är leverantör till
ett flertal världsledande företag”

AB POD - Kristdala
I 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 ca 75 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.

Kontakta: Mikael Svensson, VD | Tel: +46 491 76 30 54 | Mobil: +46 70 67 70 470 | E-post: mikael.svensson@abpod.se
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SERVICE I KRISTDALA
Apoteksombud

Grillplatser

Postombud

Bensin

Fotbollsplan

RUT-tjänst & Stugservice

Hjärtstartare/AED

Taxi

Hälsokost

Turistbyrå Oskarshamn

Kristdala Livs, Vallgatan 2, 0491-702 35

Reformhälsa, Storgatan 46, 073-811 15 35
Öppet: tisdag-fredag kl. 11-17

Bilservice

Kanotuthyrning

Servicepunkt

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
Öppet: måndag-söndag kl. 9-20
Qstar, Vallgatan 1

Allmänna grillplatser finns på badplatserna se Bad,
i Hembygdsparken och Kalkviken vid Hummeln.
Ekskogsvallen i Kristdala, Ljungvallen i Ishult och
Bråbo IP. Vid Kristdalaskolan och i Hembygdsparken finns lekplaner.

Bibliotek

Kristdala bibliotek, Vallgatan 2, 0491-76 43 52
Öppet: mån 15-19, tis 10-14, tors 15-19, fre 8-12

Bingolotto

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
Öppet: måndag-söndag kl. 09-20

Georges Verkstad, Venavägen 39, 070-298 17 60
MekoPartner, Dämsvägen 29, 0491-700 10

Blommor

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

Mark Geuze, Oskarshamnsvägen 2, 070-251 03 21

Lekplatser

Kristdala Livs, Vallgatan 2, 0491-702 35

Krithemsparken vid Hembygdsparken, Kulldalsparken
på Kulldalsgatan/Venavägen och skolgården

Buss

Livsmedel

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
Tömning sker måndag-fredag 17, söndag 12
Alltjänst, Bråbygden ek. förening 073-077 10 01
Hustroll Carina, Carina Kozlik, 070-616 46 58
P&R Effektiv Rengöring, Patricia Rojas, 072-243 51 26
Brodins Taxi Kristdala, Vallgatan 3, 0491-700 52
Erikssons Taxi, Vallgatan 1, 0491-702 35
Hantverksgatan 3, Oskarshamn, 0491-770 72
Öppettider & information: www.oskarshamn.com
Kristdala bibliotek, Vallgatan 2, 0491-76 43 52
Turistinformation, Internet, gratis WiFi, fika mm.
Öppet: Se Bibliotek

Sjukvårdsrådgivning

Vid akuta fall ring 112, annars ring 1177

Snickare

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

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

Bygghandel & båtuthyrning

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

Kristdala Livs, Vallgatan 2, 0491-702 35
Öppet: måndag-fredag kl. 8:30-18,
lördag kl. 9-14, söndag kl. 10-14

Christer Bernving Måleri & Bygg, 070-524 05 28
Jonas Andersson Bygg, Fallebo, 070-647 49 07
Kristdala Bygg & Måleri, Västerviksv. 0491-701 20
NHN Bygg AB, Systertorp, 070-687 69 78
Magnus Eskilssons Bygg, Dalby, 070-212 88 14

Cykelled

Lokalproducerat

Spelombud ATG, Svenska spel

Lindhags Delikatesser, Ishults gamla skola,
070-231 61 40
Öppet: Se www.lindhag.com

Systembolagsombud

Cykeluthyrning
Elektriker

Mellingerums Bär & Grönsaksodling, Mellingerum
070-231 61 40. Öppet: Juli-september

Cykla i Astrid Lindgrens Hembygd, mobilapp Se
Småland Sverigeleden, Svenska Cykelsällskapet,
08-751 62 04
Mark Geuze, Oskarshamnsvägen 2, 070-251 03 21
Kristdala Elektriska AB, 070-668 35 77
El & Larminstallationer, 070-399 72 97. Jour 24/7

Fiskekort

Hummeln fiskevårdsområde finns hos Bygg &
Måleri, Coop Konsum och Kristdala Livs.
Boarumegöl & Hägern, 0491-730 36, 070-517 30 36

Frisör

Sofies klipphörna, Mörlundavägen 16, 0491-700 17
Öppettider: Endast tidsbokning, ring för att boka tid

Grillkol lokalproduktion

Bråbygden EK, Bråbo gamla affären, 073-077 10 01
Öppet: Kom förbi eller ring så öppnar vi!

Loppis

Kristdala Sommarcafé, Storgatan 6, 070-543 86 29
Öppet: måndag-söndag kl. 12-18

Motionsslinga

Motionsslingan är ca 2 km och grusparkering finns
i slutet av Dalkroken, Kristdala. Öppettider: Dygnet
runt (ej elljus).

Paketombud

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
Öppet: måndag-söndag kl. 09-20
Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
För beställning, se www.systembolaget.se eller
ring. Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-13

Veterinär

Gabriele Meurer, 0491-730 03, alla dagar kl. 8-9
Ingrid Elter, 0491-730 05, ring för tidsbokning

VVS

Kristdala Rör, Storgatan 2, Denny 070-864 78 31
Ishults Rör, Ishult, Inge Nilsson 070-231 09 62

Återvinning

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

Coop Konsum, Nyhemsgatan 14, 010-747 32 70
Kristdala Livs, Vallgatan 2, 0491-702 35
DHL & Schenker.

Bjälebo grillkol, Bråbo, 0491-710 94. Finns att köpa
i gårdens minibutik och i Kristdala Livs.
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Ladda hem en större version på www.kristdala.se/turism
Download a larger version on www.kristdala.se/turism
Laden Sie eine größere Version auf www.kristdala.se/turism

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ
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SCANNA MIG
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Kristdala Samhällsförening

