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Välkommen till natursköna

KRISTDALABYGDEN
LATITUD 57°24’02.4”N
LONGITUD 16°11’51.7”E

Upplev meteoritsjön
Hummeln med bad,
fiske & paddling
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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.

tjänst, kommunikationer, restaurang, kafé samt ombud för
post, paket, apotek och systembolaget.

OM KRISTDALABYGDEN
Kristdala ligger cirka 2,5 mil från Oskarshamn. I samhället
och byarna runt omkring bor cirka 2 000 invånare.

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.

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, räddnings-

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.
Foto: Niina Nordlund
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Upptäck natursköna Kristdalabygden
”Håll avstånd och ta personligt ansvar” - så lyder
Folkhälsomyndighetens råd för att hindra spridning
av covid-19. Här händer det vanligtvis mycket men
i år blir det annorlunda. Fordonskvällarna, sommarmarknaden, kafferepet, ängens dag. Allt är inställt.
Tråkigt men nödvändigt. Istället satsar vi på hem
ester och i år har vi ansträngt oss extra för att samla
in inspirerande tips för att upptäcka vår vackra bygd.
PS. Missa inte Sommarjakten på sidan 5!

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 2020
Annonser: Annicka Gunnarsson, tel: 070-839 49 21

Fördjupa dig på webben!

Den här broschyren innehåller ett axplock från vårt
fantastiska utbud av upplevelser i bygden. Missa inte att
följa oss på Instagram och Facebook! Läs mer om alla
våra evenemang och besöksmål på kristdalabygden.se
eller klicka dig in via QR-koden!
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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. Ett perfekt ställe att övernatta på!
Läs mer på www.brabocafe.se.

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 röd mormorsstuga
med avskilt läge i hjärtat av byn Malghult.
Stugan är idylliskt omgiven av naturbeten i vackert kulturlandskap. Promenadavstånd till magiska meteoritsjön
Hummeln och möjlighet att hyra båt eller
kanot av värden. Stugan är modern och
fräsch med bibehållen gammaldags
charm. Sovrum med våningssäng samt
bekväm bäddsoffa i sällskapsrummet
där det även finns öppen spis och TV.

”Härlig miljö i Bråbygden och ett
underbart café som man ofta vill
återvända till! Rekommenderas varmt!”
Birgitta, 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, Nederländerna
Roger & Monika Andersson
Telefon: 070-286 18 84,
0722 432657
E-post: backfall64@gmail.com

!

Boka direkt

ekt!
BopkåaBodoir
king.com
9,2

Välkommen till din butik!

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

”Värdarna var fantastiskt trevliga! En
fräsch och ljus stuga med vacker miljö.
Jättefin inredning. Trivsam och mysig. Vi
kommer komma tillbaka! Vi saknar den
redan!” Mona, Sverige
Niina Nordlund
Telefon: 073- 382 89 89
E-post: niinashalsa@telia.com

ekt!
BopkåaBodoir
king.com
9,4

SOMMARJAKTEN
5

ALLA EVENEMANG HITTAR DU
PÅ

KRISTDALABYGDEN.SE

Fyll i rätt siffra:

Tävla och vinn fina priser! Sommarjakten är ett sätt att
komma ut i naturen och uppleva vår vackra hembygd.
Tävlingen, som pågår under hela sommaren, går ut på
att besöka 15 olika platser i bygden. På varje plats hittar
du en siffra som du ska notera på talongen.
När du har samlat alla siffror kan siffrorna omvandlas till
ett ord. Ordet skriver du på talongen och när du är klar
lämnar du in talongen på Coop Konsum eller Kristdala
Livs. Sedan är det bara att vänta!

Barnastenen 57.412344 16.176921
Bunkern 57.404188 16.186899
Bäckfalls kvarn 57.396354 16.162411
Eldorado 57.374211 16.111540 Fika & grilla
Fågeltornet i Sund 57.395998 16.120571 Fika & grilla
Krithemsparken 57.397916 16.205494 Fika

När sommarjakten är avslutad kommer vi att dra några
lyckliga vinnare som får ett pris. Priset är hemligt men
passar både vuxen och barn.

Humleforskvarn 57.378435 16.281191 Fika

Ta dig runt i bygden genom att gå, cykla och moped eller
bil. Glöm inte att packa fikakorgen för en picknick i det
gröna. Lycka till!

Kolarmila 57.374362 16.110733 Fika

Kinesiska muren 57.380566 16.142724

Krokshults naturreservat 57.382600 16.078347
Krösås 57.392950 16.095191
Prästgårdsparken 57.398403 16.191962 Fika

er på!

Några av sevärdheterna som tävlingen bjud

Stenkorset 57.420763 16.214384
Ishults Tingshus 57.468168 16.297130
Höckhultsjön 57.384221 16.124787 Fika & grilla

Rätt ord:

Namn, adress & telefonnummer
STENKORSET

ISHULTS TINGSHUS

KINESISKA
MUREN

Frågor? Hör av dig till Carola, 070-333 41 82
eller Carina, 070-243 95 75!
Talongen lämnas in på Coop Konsum eller Kristdala Livs.
Tävlingen pågår från midsommar till 31 augusti 2020.

HÄR FINNS JOBBEN

HÄR FINNS JOBBEN

TILLSAMMANS
OSKARSHAMN
Samarbetet mellan kommun ochFÖR
näringsliv pågår
ständigt för att

Samarbetet
näringsliv
pågår
föri.att
Oskarshamn
ska mellan
vara enkommun
attraktivoch
kommun
att leva,
bo ständigt
och arbeta
Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.
Samarbetet
mellan kommun och näringsliv pågår ständigt för att
Oskarshamn
är mellan
en plats med
livskvalitet
förnäringsliv
alla. Vi finnspågår
här för ständigt
dig från för att
Samarbetet
och
Oskarshamn
ska
vara enkommun
attraktiv
kommun
attmöjligheter
leva, botill
och
arbeta i.
Idag
ser
vi
handelsplatser
planeras,
företag
växa,
högre
barndom till ålderdom och vår ambition är att hela tiden förbättra den
Oskarshamn
ska
vara
en
attraktiv
kommun
att
leva,
bo
och arbeta i.
utbildningar
förbättras
befolkningsexpansion
sattrikigång
kommunala
servicen
till dig.och
Härenfinns
stora möjligheter som
för en
fritidflera
med
Oskarshamn
är knuten
enbostadsprojekt.
plats
livskvalitet
för alla. Vi finns här för dig från
spännande
naturen
inpå
ochmed
ett starkt
föreningsliv.

Idag till
serålderdom
vi handelsplatser
växa,tiden
möjligheter
till den
högre
barndom
och vårplaneras,
ambitionföretag
är att hela
förbättra
utbildningar
förbättras
befolkningsexpansion
sattrikigång
kommunala
servicen
till dig.och
Härenfinns
stora möjligheter som
för en
fritidflera
med
spännande
bostadsprojekt.
naturen
inpå knuten
och ett starkt föreningsliv.

Läs mer på oskarshamn.se

Foto: Dzenana Basic, Oskarshamns kommun

Foto: Dzenana Basic, Oskarshamns kommun
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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: Kristdala Kanot

8
10

Upplev Bråbygden – en
genuin del av Småland och
ett unikt stycke Sverige

2

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 på att köpa lokalproducerad honung, äppelcider och enbärsdricka. När du är mätt har du chansen att upptäcka ett unikt landskap och
ta ett svalkande dopp i Bråhultesjön. Läs mer på www.brabygden.se & www.brabocafe.se
Foto: Annicka Gunnarsson

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!

www.brabygden.se
Bjälebo våtmark. Ta en promenad runt våtmarken och upplev det rikliga fågellivet!

9

Foto: Jan Brenander

3
4

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.

Foto: Stig Karlsson

Mellingerums Odling
Vi erbjuder självplock av jordgubbar,
hallon, björnbär, blommor.
Vi erbjuder även kurser i odling
och blommor samt olika event.

Besöksadess: Mellingerum Kontakt: Julia Lindhag 070-231 61 40

Följ oss gärna på Instagram och Facebook!

www.mellingerumsodling.com
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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: Pia Nilsson Gabrielsson

6

HEMBYGDSGÅRDEN Här finns möbler,
textilier och redskap från lanthushållets tid. Kristdala
Hembygdsgård utgörs av åtta byggnader: Kaptensstugan, Logbyggnaden, Snickarboden, Undantags
stugan, 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. Årets programpunkter presenteras på
affischer och hemsidan www.hembygd.se/kristdala
Foto: Mårten Stenberg

7

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.

Foto: Annicka Gunnarsson

CHAUFFÖRER
SÖKES!

”Vi är specialiserade
på skogstransporter”

ERFARENHET, TRYGGHET & KVALITET
Webb: www.nilzenakeri.se Mobil: 0703 – 311 582
Tel: 0491-70 400 E-post: anders@nilzenakeri.se
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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 riks
intresse. 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, klarbärs
lunden, 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.

Läs mer på www.krokshultsbygden.se
Foto: Ingemar Karlsson
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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.

Krokshultsbygdens byalag
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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 kyrkogården. 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.
Foto: Claudia Kromminga

10

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 tak,
ny vattenränna och 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.

Foto: Jimmy Svensson

11

LÄTTSTUGAN

1834 gifter sig Karl-Magnus Lätt och Britta Stina Larsdotter. De flyttar in i Ljungby, som är det rätta namnet
för Lättstugan. De fick många barn, däribland dottern
Johanna Sofia. Mor och dotter 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.
Foto: Annicka Gunnarsson
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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!
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Inredning med @johannanderssons

Allt som händer @attraktivaoskarshamn

Ut till sjöss med @kristdalakanot

Smaskens hos @lindhags_delikatesser

Följ husdrömmen hos @livetisorvik

Älska saker en gång till @nostalgihuset

Upplev gårdslivet @malghultlomaryd

Frossa i blommor hos @mellingerums

Bo naturskönt på @malghults_gard

Makalösa tårtor av @sedatårtor

Småskalig chilisås hos @skalshult

#kristdalabygden på instagram

Koll på allt med @kristdalabygden
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Mellingerums Odling

LÖNHULT

Näjern
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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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HYR UTRUSTNING
Malghults Gård hyr ut tält,
sovsäckar och stormkök! De
kan också hjälpa till med
transport av bagage, uppsättning av tält och ordna
med mat att ta med.
Kontakta Niina
073-382 89 89

TACKSAMMA TIPS FÖR CYKLISTEN

BRA-ATT-HA FÖR PADDLAREN

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

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.

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? Se
www.kristdalakanot.se

BO: Tälta/ställ husbilen vid vår vackra badplats Råsvik (fritt fram klockan 18-10). Se också boende på sid 4 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
– ett samarbete mellan Döderhults
församling & Kristdala missionsförening

Växa i tro

Gudstjänst

Musik

Välkommen att
strosa omkring i vår
vackra hembygdspark!
Årets eventuella programpunkter
presenteras på affischer och vår hemsida.
www.hembygd.se/kristdala

Kristdala

www.svenskakyrkan.se/doderhult

@kristdalakyrka

Samarbetskyrka

– ett samarbete mellan
Döderhults församling & Kristdala missionsförening
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Foto: Fredrik Sjöö

FISKA I METEORITSJÖN HUMMELN
Foto: Kristdala Kanot

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 frånskjutet
gör det möjligt att öka farten.
u Ryggsäck är bekvämast.
u Extra sockor, gärna i ull.

Hummeln är en artrik fiskesjö. Här finns, bland andra, fina abborrar,
gott om gädda (stora dessutom) och siklöja. Här pågår också ett
gösprojekt för att förstärka gösbeståndet. Medeldjupet ligger på 13,3
m, största djup är 61,5 m. För att få fiska i sjön så krävs fiskekort från
Hummelns Fiskevårdsområde. Du kan enkelt köpa ditt digitala fiskekort
för dygn, vecka, månad eller helår på iFiske. Behöver du en fiske
guide är du välkommen att kontakta någon av våra lokala fiskeguider:
Holger Ruoss 070-308 01 27 och Oskar Andersson 073-806 85 58.
GEOCACHING är en slags skattjakt kan man säga. Med hjälp av gpsen
i mobilen hittar man olika gömda ”skatter”. Cacherna göms ofta på
ställen som är värda att besöka, som är fina, har en historia eller som
den som gömt den tycker att folk bör se. Geocaching är ett bra sätt att
komma ut i naturen och upptäcka nya ställen. I och runt Kristdala (Krokshult, Bråbo, Björnhult, Ishult, Dalsebo) finns idag runt 25-30 stycken.

FISKA: Fiskekort kan köpas via ifiske.se GYM: Kristdala gym PADDLA: Kristdala Kanot hyr ut kanoter
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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Ny butik med gamla
Nu kan man fynda i centrala Kristdala. Nostalgihuset bjuder på något för alla smaker. Foto: Annsofie Carlson

FYNDA MITT I BYN. Möbler, tavlor
och porslin. Nyöppnade Nostalgihuset
Antikt & Retro har något för alla.
Nostalgihuset Antikt & Retro är en
dröm som går i uppfyllelse. Efter år av
samlande på antikviteter och retrosaker så har Maria Carlsson äntligen
kommit igång med verksamheten i den
nya butiken som ligger i den gamla
cykelaffären på Storgatan 40.
Maria, som flyttade till i Kristdala
i september förra året, hoppas att
Nostalgihuset blir en butik där alla kan

hitta något som de tycker om. För den
som är trött på massproducerade saker
som finns i många hem så erbjuder
butiken allt från möbler, tavlor och
speglar till porslin, keramik och inredningsdetaljer. Här finns många kända
varumärken som Orrefors, Iittala,
Rörstrand, Höganäs, Uppsala-Ekeby
med fler.
Webbutik i sommar
Under sommaren utökas verksamheten
i samband med lanseringen av en egen
webbutik vilket blir ett bra komplement

till den befintliga verksamheten, inte
minst så här i Corona-tider.
Stort intresse för retro
– Jag har fått en entreprenörscheck
från Astrid Lindgrens Hembygd för
att få hjälp med att bygga webbutiken
och jag siktar på att komma igång
med e-handelsförsäljningen under
sommaren, säger Maria.
Intresset för antikviteter och retro
prylar är stort.
Dessutom är det bra för miljön med
cirkulär konsumtion, eller secondhand
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FYNDA RÄTT

Läs Kristdalatvillingarnas
(och vinnarna av
Auktionssommar) bästa
tips för att fynda smart!

som det heter i folkmun. Maria
själv kallar sina varor för saker
att älska en gång till… och visst
är det bra att saker som någon
tröttnat på får ett nytt hem.

Foto: Annsofie

prylar

Carlson

sida 26 uuu

Ottoglass i sommar
Förutom prylar har Maria även
te i butiken. Under sommaren
kommer hon att ha Ottoglass
i butiken. Ett perfekt tillfälle
för kunderna att kunna shoppa
och sen njuta av en god glass i
trädgården!
Foto: @nostalgihuset på Instagram
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BARNEN TIPSAR
Vad tycker du är bäst med
sommaren i Kristdala?

Hitta ut, bad och andra aktiviteter för

BARNFAMILJEN

DISA, 11
och
”Bada i sjöarna, marknader
och
a
Rid
st!
bä
är
lar
musikkväl
spela fotboll!”

Foto: Christian Olars, Aktivt familjeliv

Hela familjen kan prova på orientering
HENNING, 1
”Äta lunch i trädgården, leka i
lekparkerna, blåsa bubblor och
bygga sandslott i sandlådan”.

Fotbollsvecka!
Det är fotbollsskola på
Ekskogsvallen vecka 30!
Dock utan publik.

Ut och leta efter checkpoints! Hittaut Oskarshamn 2020
pågår till den 30 september. Kartan finns att hämta
gratis på Coop Kristdala. Ladda ner Hittaut-appen för
att registrera checkpoints i tabellvy och kartvy, få stöd
av karta/gps och se dina tagna checkpoints. Appen
hittar du via Google Play eller App store.

1234567890+qwertyuiopåsvcbvnm,..-åålkjhgfd
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)
SPARA
MED
PENGAR GET
A
R
ROTAVD

Nybyggnation l Totalentreprenad l Renovering
Köksrenovering l Badrumsrenovering l Altanbygge
Fönsterbyte l Takläggning l Fasadrenovering
Brand- & vattenskador l In- & utvändig målning

Kristdala Livs

LIVS • GODIS • GLASS • TOBAK • NYBAKAT
LOKALPRODUCERAT • GASOL • VÄXTER &
BLOMMOR • HYRSLÄP • BILVÅRDSPRODUKTER
DAGENS LUNCH mån - fre 11.30-14 Sallad, dryck,
smör, bröd och kaffe/té PIZZA fredagar från kl. 16

Webb: www.kristdalabygg.se Telefon: 0491-701 20
Mobil: 070-673 28 38 E-post: info@kristdalabygg.se

BESTÄLLNINGAR av smörgåsbord och planka

Kristdala Livs, Vallgatan 2, 0491-70235
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ELSE, 9
gosa
”Bada, hoppa studsmatta,
n,
rde
med djuren hemma på gå
n
rke
rida islandshäst och lekpa
vid Krithem”.

AGNES, 10
en
”Det bästa är att det finns
badplats. Jag brukar cykla,
da i
vara med kompisar och ba
a.
tält
Råsvik. Jag gillar också att

HANNA, 11
”Det bästa med Kristd
ala är
sport. Man kan spela fot
boll,
basket, innebandy, gaga
boll,
cykla, typ allt.”

Foto: Kristdala Kanot

Ta med fika 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 tillgänglighetsanpassade omklädningsrum och utedass. Nytt för
i år är fem fina solstolar som samhällsföreningen
fått av Oskarshamns kommun!

PIPPI 75 ÅR
ALBIN, 7
”Jag tycker om so
mmaren för
då kan jag bada
i Råsvik, där
kan jag hoppa frå
n bryggan.”

Åk till Astrid Lindgrens
Värld och titta på Pippi
teatern i det nya villa
Villekulla. Förboka på
astridlindgrensvarld.se

och kortare vandringsstigar vid Målsjön (läs mer på s. 9) 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
Ta med fikakorgen och njut av Målsjöns
rika fågelliv och den vackra miljön
runt sjön och byn Röstorp.
Det finns tre olika leder som
är väl uppmärkta och information
om vilka fåglar du kan hitta
efter lederna.

Kontakt: Jan Brenander telefon, 070 326 58 09 www.malsjon.com

PADDLA
PÅ
meteoritsjön
HUMMELN

Boka och läs mer på www.kristdalakanot.se
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En utflykt för hela
MÅLSJÖN. Oavsett om du är
fågelintresserad eller inte så är
Målsjön och den lilla byn Röstorp
väl värt ett besök. En undangömd
skatt i de småländska skogarna.
När du har spejat efter söta små troll
längs grusvägen, väjt för hönor och
en och annan fasan, kanske stannat
bilen för att se närmare på de gamla
byggnaderna i byn Röstorp så har du
kommit fram till Målsjön. Där öppnar
landskapet upp sig och bjuder på en
vacker vy.
– Lärkfalken, säger Jan Brenander och
pekar på en fågel ovanför oss.
Han är bortskämd med vyer som dessa
och inte lika lätt att imponera på. Han
imponerar dock på sitt sällskap. Det
finns inte en fågel som lyckas undkomma hans blick. Eller öron för den
delen.
Misslyckad torrläggning
Idag är himlen grå, bakom tunga moln
hotar regnet. Det är maj och den torra
våren har påverkat både djur och natur.
–För lite vatten gör fågellivet mindre
intensivt, säger Jan Brenander och ser
ut över sötvattenängarna vid Målsjön i
Röstorp.
Under trettio års tid har omgivningarna tagits omhand av engagerade bybor
och Oskarshamnsbygdens fågelklubb
där Jan Brenander är ordförande. Målsjön var tidigare en del av Hägern, en
sjö strax intill. På 1930-talet genomfördes ett stort vattensänkningsföretag
där Målsjön, Hägern och Storyttern
skulle ge plats för mer åkermark i
jakten på nyodling. Men den påbörjade torrläggningen misslyckades för
Målsjön. Ett misslyckande för somliga
– sjön blev kärrmark och gjorde succé
hos fåglarna.
Under 40-talet upphörde ängsslåt-

Njut av ett vackert landskap vid Målsjön i Röstorp. Foto: Annsofie Carlson
tern och sjön började så sakteliga
växa igen. Då var sjön redan känd
som en fin fågellokal och kallades i
folkmun ”Lilla Tåkern”, en blinkning
till Tåkern som är en välkänd fågelsjö
i Östergötland och som räknas som
Nordeuropas främsta.
Restaurering av sjön
När sjön hotade att helt växa igen på
1980-talet så fick fågelklubben frågan
från markägarna om de ville hjälpa till
med en restaurering av sjön. I slutet av
1980-talet började arbetet med att återskapa de igenvuxna sötvattenstrandängarna.
Sedan dess har arbetet fortsatt. Här
finns ett fågeltorn som uppfördes
1991, den gamla ängsladan från 1834

Jan Brenander.
har restaurerats, vandringsstigar, en
välbevarad linbastu och så klart ett
rikt fågelliv. Senaste tillskottet är den
vackra gärdesgården vid fikaplatsen.
– Nä, säger Jan Brenander och tittar i
kikaren igen.

familjen
Vanliga fåglar vid
Målsjön
Rördromen häckar vid
Målsjön och hanens
tutande hörs regelbundet under vårkvällarna.
Tofsvipa, enkelbeckasin, vattenrall, årta m.fl.
är andra arter som
tillhör sjöns häckfåglar.
Ibland kan man även
höra den småfläckiga
sumphönans snärtiga
visslingar under sena
vårkvällar.
Läs mer på www.
malsjon.com
– Det är tre lärkfalkar. Nej, fyra!
När han har lyckats räkna de snabba
och skickliga fåglarna så landar det i
att vi har sex stycken lärkfalkar som
demonstrerar stor flygskicklighet några
meter upp i luften ovan oss.
Våren rätt tid för fågelskådning
Det märks att vi har valt en bra tid
på året för ett besök. Vi hinner höra
göken, trädsångaren, ärtsångaren och
spillkråkan. Vi ser en ormvråk, grågäss
och årets första tornseglare som flugit
hit från Afrika.
Ett smattrande läte kommer från luften. Det är en enkelbeckasin.
– Hör du? När de dyker så vibrerar
stjärtfjädrarna, det är det som vi hör.
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Foto: Jan Brenander

Det finns mycket att upptäcka om
man låter sinnena arbeta. Något en del
missar enligt Jan Brenander.
– Jag har svårt att förstå när jag ser
folk som går ut och går med hörlurar,
varför lyssnar de inte på fåglarna?
Men apropå teknik, den är förstås inte
bara av ondo. Det finns appar där man
kan se alla världens fåglar och lyssna
på läten.
– När jag var yngre fanns det inga
hjälpmedel som idag, jag satt med
LP-skivor och lärde mig fem fåglar i
veckan, säger Jan Brenander.
Han har dessutom, med den nya teknikens hjälp, informerat en grupp med
andra fågelintresserade att sex lärkfalkar är i Röstorp nu.

Bäst tid för fågelskådning är våren
men du kommer inte bli besviken vid
ett besök under sommaren eller hösten
heller.
Här finns fikabord med fantastisk
utsikt, vandringsleder och sevärdheter.
Missa inte ängsladan (byggdes 1834
som brädlada för tillfällig förvaring
av hö eller sjöslåtter) Idag finns där en
fin utställning om Målsjöns historia
och även information om fåglar som
uppehåller sig här. Missa heller inte
den gamla linbastun (användes förr i
tiden för linberedning och i bastuanläggningen torkades linet för att kunna
användas till fint garn) eller njut av
att vandra runt i Röstorp. Helst utan
hörlurar!

Foto: Amanda He
dberg
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Tips för den vardagssmitande

LIVSNJUTAREN
Bråbygdens vackra kulturlandskap bjuder på både natur- och smakupplevelser för livsnjutaren. Gudrun Arvidsson erbjuder både övernattning och möjligheter till riktig go’fika på Bråbo B&B och Café.
Bråbygden är känt som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap. Omgivningarna är ett vackert böljande odlingslandskap
med miltals med hägnade gärdesgårdar som ramar in slåtterängar och
beteshagar. Mitt i det vackra kulturlandskapet hittar du Bråbo B&B
och Café - en cafépärla som erbjuder godsaker, bakelser och fantastiskt
goda räksmörgåsar. Allt som serveras är hembakat med kärlek och
omsorg! Här finns goda möjligheter till både längre och lite kortare
vandringar. Upplev det småländska landskapet på cykel och varför inte
avsluta dagen med ett dopp och korvgrillning vid Bråhultsjön.
TIPS PÅ UTFLYKTER: Närmaste svampskog • Räkkryssa
i Oskarshamns skärgård • Glasriket • Kosta Outlet • Shopping
i Vimmerby • Gårdsbutik och kafé hos Axelssons i Aby

Foto: Bråbo B&B

och Café

Pizza, fika & dagens lunch
Kristdala Livs har dagens lunch med riktig
husmanskost och på fredagar är det pizza.
De erbjuder även catering, fika och glass i
stora lass. Mums!

Självplock!
Mellingerums odling
erbjuder självplock av
hallon, sparris, blåbär,
jordgubbar och snittblommor. Utöver odlingen så finns det möjlighet
att delta på olika event
och kurser. Håll koll på
odlingens webb och
sociala medier!

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

Upplev och inspireras på Oskarshamn.com
FOTO: ALEXANDER HALL
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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!

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.

Om du vill stanna hemma kan du...
Foto: Svenska Orienteringsförbundet

Hittaut Oskarshamn 2020
pågår till den 30 september.
Kartan finns att hämta gratis
på Coop Kristdala. Ladda ner
Hittaut-appen för att registrera
checkpoints i tabellvy och
kartvy, få stöd av karta/gps
och se dina tagna checkpoints.
Appen hittar du via Google
Play eller App store.

• Skriva dagbok
• Läsa böckerna som
du inte hunnit med
• Baka klassikern Sju
sorters kakor
• Lära dig ett hantverk t.ex. sticka,
brodera eller snida
• Sortera fotografier
• Rensa i garderober
• Släktforska på datorn

• Låta dig intervjuas
av barn/barnbarn om
gamla tider via telefon eller på avstånd
• Fika med vänner på
avstånd
• Skapa ett konto på
Facebook och hitta
gamla vänner
• Spela boule på
Dämmen

Mitt bästa tips!
”Mitt bästa tips är vandringsleden
i Bjälebo. Det är enormt tillfredställande att gå runt där. Det är
mycket att se och vistas i naturmässigt. Det kan jag varmt rekommendera alla som vill njuta av vad
naturen bjuder på!”
TORSTEN CARLSSON

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

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, 572 73 Kristdala, 0491- 76 30 50, www.abpod.se
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Så fyndar du rätt i sommar
VINNARNA AV SVT:S AUKTIONSSOMMAR:

Var där tidigt, var på offensiven och visa ingen tvekan. Det är några av tipsen inför sommarens loppisar och auktioner. Och Kristdalatvillingarna vet vad de snackar om! De är nämligen vinnare av SVT-programmet Auktionssommar.
Namn: Per Karlsson
Ålder: 39
Ort: Herrängen/Älvsjö,
Stockholm
Pers bästa tips:
• När det gäller loppisar
och antikaffärer så gäller
det att vara där när de
öppnar (helst innan om det
går). Ofta ställs nya saker
eller nyligen inkomna saker
fram på kvällen innan eller
på morgonen. Det är då
man kan hitta fynden. Ska
du på en bakluckeloppis så
är det ett måste att vara
där innan de öppnar!
• Klumpa ihop flera intressanta saker och be om
mängdrabatt.
• Man ska alltid pruta! Det är
roligt och så blir det billigt.
• På auktioner däremot
gäller det att vara offensiv.
På de sakerna du vill ha ska
du vara aggressiv i budgivningen. Visa inga tecken på
att tveka. Det lockar bara
de andra att buda mer.
• På auktioner kan det också
vara smart att kliva över

jämna belopp. Många sätter
dessa som gränser för sig
själva. Till exempel 500:Då kan det vara läge att
testa även 520:- Då många
kanske har 500:- som maxgräns.
Pers bästa fynd:
Ett av de bättre fynden var
en fåtölj som jag fick gratis.
Den var överbliven från en
auktion då ingen ville ha
den. Det vara fåtöljen ”Karin” av Bruno Mathsson.
Pers drömfynd:
Svårt, mycket svårt. Känslan jag letar efter är väl
att veta något som ingen
annan vet om ett objekt. Till
exempel vem som designat
objektet och sedan kunna
köpa det billigt.
Namn: Erik Karlsson
Ålder: 39
Ort: Älvsjö, Stockholm
Eriks bästa tips:
Vill du köpa något på
en auktion ska du agera

Erik och Per Karlsson. Foto: SVT
målmedvetet, ta aldrig ner
handen i budgivningen. Dina
tecken på svaghet kommer
ge din konkurrent styrka.
Att fynda på antikaffärer
är idag väldigt svårt, försök
istället stanna på avlägsna
loppisar eller sådana som
anordnas spontant av familjer över dagen. Där kan det
finnas fynd! Jag passar alltid
på att besöka loppisar när
jag är hemma i Kristdala!
Eriks bästa fynd:
Svår fråga, jag har gjort en
massa fynd. Allt jag köper
är på något sätt ett fynd.
Jag är väldigt nöjd med

några av de saker vi köpte
i finalen av Auktionssommar.
Att ingen annan gjorde
anspråk på Skrindan-fåtöljerna formgivna av Kerstin
Hörlin-Holmquist gjorde mig
väldigt förvånad.
Eriks drömfynd:
Det vore kul att någon gång
springa på en Bamse-fåtölj
formgiven av Hans J.
Wegner, gärna för några
hundralappar. Det är väl
att klassa som ett drömfynd.
Men jag blir också ganska
nöjd över att få köpa ett
fint sideboard i teak för en
hundring.

Shoppa i webbutiken på www.nostalgihuset.se
Få hemleverans eller hämta i butiken! Storgatan 40 Kristdala | 070-259 06 03 | maria@nostalgihuset.se
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SERVICE I KRISTDALABYGDEN
Antikt & Retro

Kanotuthyrning

Apoteksombud

Kafé

Nostalgihuset, Storgatan 40, nostalgihuset.se
Coop Kristdala, 010-747 32 70
Öppet: måndag-söndag kl. 9-20

Bensin

Qstar, Dämsvägen 29. Självbetjäning.

Bibliotek

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

Hyr kanot hos Kristdalakanot.se

Taxi

Lekplatser

Turistinformation

Krithemsparken vid Hembygdsparken,
Kulldalsparken på Kulldalsgatan och
skolgården.

Livsmedel

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

Blommor

Lokalproducerat

Kristdala Livs, 0491-702 35

Buss

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

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

Fiskekort

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

Allmänna grillplatser finns på badplatserna.

Gym

Kristdala gym, www.kristdalagym.se

Fotbollsplan

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

Hjärtstartare/AED

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

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

VVS

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

Återvinning

Återvinningscentral självservice öppet
dagligen 08-20 samt återvinningsstation,
Industrivägen 13. KSRR, 020-40 43 00,
www.ksrr.se

Torggatan 3. Öppet mellan 07-22.

Paketombud

Coop Kristdala, 010-747 32 70
Tömning sker mån-fre 13.

Grillplatser

Veterinär

Offentlig toalett

Frisör

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

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

Motionsspåret är cirka 2 km med parkering
på Dalkroken, Kristdala. El-belysning.
Nytt utegym under 2020

Coop Kristdala, Postnord
Kristdala Livs, DHL & Schenker

Grillkol lokalproduktion

Erikssons Taxi, 0491-702 35

Motionsspår

Hummeln fiskevårdsområde, ifiske.se.
Boarumegöl & Hägern, 0491-730 36,
070-517 30 36
Sofies klipphörna, Mörlundavägen 16,
0491-700 17. Endast tidsbokning.

Coop Kristdala, 010-747 32 70
För beställning, se www.systembolaget.se
eller ring till butiken.

Bråbo B&B och Café, 070-304 18 37
Kaffehuset, 073-811 15 35
Kristdala Livs, 0491-702 35

Coop Kristdala, 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

Bilservice

Systembolagsombud

Postombud

Reparationer

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

Sjukvårdsrådgivning

Vid akuta fall ring 112, annars ring 1177.

Snickare & målare

C 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
KS MÅLERI, 070-365 57 21

Spelombud ATG, Svenska spel
Coop Kristdala

Foto: Madeleine Westberg

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

GRATIS
VÄRDERIN
G
UNDER 20
20

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

