
Upptäck Hultsfred och Vimmerby  
19 ma j 2019

Ta chansen att lära känna alla spännande 
besöksmål i Hultsfred och Vimmerby. 

Åk runt och besök gamla favoriter och hitta nya 
smultronställen längs med vägarna samtidigt 
som du samlar stämplar och tävlar om fina priser.



Hultsfred

Atelje Bo Lundwall, Hultsfred gård, Hjälmstigen 24
Bo berättar om sig själv och sin konst och hur han arbetar. Ateljéutställning 
med fåglar och däggdjur i konsten. Visning av nya hackspettfrimärken för 
Åland Post. Böcker och vykort. Öppet lördag och söndag kl. 10-17. 

Cykla dressin i Björkudd 
Cykla dressin en kortare sträcka på smalspåret. Få information om 
smalspårets historia och hur man jobbar idag. Servering av fika. 

Fallhults Ekogård och fotograf/konstnär Emma Jansson  
Försäljning av gårdens egna KRAV-godkända kött- och skinnprodukter. 
Emma Jansson visar och säljer årets nya produkter och signerar sin bok 
som firas med bubbel. På plats finns även Leifermans syateljé med sina 
unika, fina, ateljésydda kläder till barn!

Frendo i Hultsfred 
Butiken som har det mesta! Upptäck deras inredningsavdelning. 
Specialpris på korvmeny och kaffe med wienerbröd.

Hagadal sim- och sporthall
Kika in i friskoteket eller ta en fika! Vid stämpling får man en kupong på 
10% på aktivitetskort 25 gånger som gäller både för bad och träning.

Hultsfred – The Walk, Folkets Park 
Upplev historien om Sveriges mest legendariska festival! Skyltarna längs 
The Walk är fyllda med digitalt material, som bara kan upplevas på plats. 
Ladda ner appen Hultsfred - The Walk och scanna skyltarna medan du går.

Makerspace Hultsfred, Stora Torget 3
Makerspace Hultsfred är en plats för tekniskt skapande, kreativitet och 
lärande. Vi erbjuder kompetens och utrustning inom 3D-teknik, program-
mering, videoskapande och mycket mer. Kom och testa på och lär dig mer 
om teknik såsom Virtual Reality och Augmented Reality, eller prova på att 
skapa själv! Under dagen så har vi även tävling i Beat Saber. Kan du bli vår 
nästa Jedi? Vi bjuder på kaffe, varm choklad och saft. 20% rabatt på allt i 
kiosken. 

Palace Hotell & Restaurang 
Välkommen in och upptäck förvandlingen som hänt på hotellet sista halvåret. 
Passa gärna på och ta en fika eller lunch i den nyöppnade restaurangen.

Vena-Hultsfred biodlarförening, Norrhult 
Kom, upptäck och lär dig allt om bin. Föreningsbigården i Norrhult är 
öppen och erbjuder guidningar och försäljning av honung. Enkel 
servering med honungstema.

Järnforsen

Räven & Osten, Lida  
Ysteri med gårdsbutik och café. Tillverkar vit- och blåmögelost, kittost, 
färskost med mera på ett småskaligt och hantverksmässigt vis. 
Kaffe/te och bulle för 30 kr.

Målilla

Målilla Älgpark 
Träffa skogens konung på Målilla Älgpark! Här kan ni också hälsa på hos 
kaninerna och getterna, fika, leka på lekplatsen, och framförallt, spendera all 
tid ni vill med älgarna! Kl. 11 kan man följa med guide och fodra älgarna. 
Halva priset på entrén.

Skallagrim Gerts trädgårdsgalleri, Gulbo, Målilla  
Ta en rundvandring i den fascinerande trädgården och se Gerts skulpturer 
i keramik och andra installationer. Stor och små. Gert finns på plats och 
guidar dig gärna. Fri entré.

Mörlunda

Axelssons i Aby - Gårdsbutik
Flera erbjudanden ges under dagen bland annat; handla för minst 150 kr 
och du får plocka en påse full med potatis. Färsk sparris finns till försäljning.

Mörlunda-Tveta hembygdspark ”Blåbärskullen”
Kom och upplev parken på kullen. En kulturskatt för stora och små. 
Fri entré.

Vena

Steves Ateljé, Tälleryd, Nybble, Vena
Landskapsmålningar, från både när och fjärran. Oljemålningar och 
akvareller finns till försäljning. Bjuder på kaffe och kaka.

Virserum

Kafé Tre Systrar, Vrånganäs
Välkommen till Kafé Tre Systrar i Vrånganäs skola och trädgård. Just idag 
kan du köpa upptäckarfika med kaffe, bulle och kaka för 40 kr. 
Allt är hembakat.

Stinsen, intill Virserums Konsthall 
Premiärvisning av sommarens utställning. Möjlighet att handla fin konst och 
hantverk. Dessutom kommer flera av Stinsens duktiga hantverkare att visa 
sina tekniker.

Virserums Konsthall 
Upplev säsongens stora utställning TRÄ 2019. TRÄ 2019 är en väv av 
forskning och konst som kan hjälpa dig att fundera kring hur vi formar 
ett framtida hållbart samhälle. Fri guidning visning kl. 13. Öppet kl 12-17.

Djursdala

Musteriet, Djursdala By
Vi visar upp bygget av vårt musteri och serverar kaffe och grillkorv.

Frödinge

Brantestad Intresseförening, Brantestad skola
Information om lokalen, föreningen och Brantestads Naturrunda. 
Liten loppis. Kaffe & ”kokt” Brantestadkringla 20 kr.
 
Fläsk från Glada utegrisar, Brantestad     
Se gårdens grisar, försäljning av gårdens varor samt grillad korv och 
fläskburgare. 

Frödinge Hembygdsförening
Lantbruksmuseet är öppet och tändkulemotorn är igång då och då under 
dagen. Kaffe och ostkaka 30 kr. Försäljning av sommarplantor mellan kl. 
10-12.

Mariannelund

Filmbyn Småland
20% rabatt på ordinarie entrépris, vi har även kaféet öppet. 
    
Pelarne

Bullerbyn, Café Sörgården, Sevedstorp   
Café Sörgården serverar kaffe & våfflor för 30 kr.

Frangéns Vardagslyx & Lamm, Skorparp Pelarne    
Frangéns Vardagslyx firar 15-årsjubileum med att ge 15% rabatt på hela 
sortimentet och DMC’s moulinégarn för 8 kr per docka.

Mossebo gästhem, Pelarne     
Fläskfilé och kycklingfilé med potatisgratäng/pommes, sallad, smör, bröd, 
såser 100 kr. Kärleksmums och kaffe 45 kr. 

Mossebo Museum, Pelarne 
Fri entré till museet. 

Träffpunkt Körsbärskullen, Pelarne gamla skola, Körsbärsvägen 9 
Visning av Körsbärskullen. Tipspromenad, loppis och kaffeservering. 

Rumskulla

Rokulla Pensionat, Rumskullahult 119 
Kakbuffé med över 25 sorter, hembakt. Ät så mycket du orkar! 
140 kr för vuxna.

Storebro

Fredensborgs Herrgård 
Kaffe o kaka 20 kr, dagens ”Upptäckarlunch” 95 kr. Fri minigolf, tennis samt 
lån av båtar.
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 Storebro Gästgiveri
Pizzaslice 20 kr eller hel pizza 90 kr med två valfria toppings.  

Storebro Herrgård     
Visning varje hel timma, tar ca 30 minuter, max 25 pers. per visning. 
Kaffe, te eller saft och bulle 20 kr.

Visans Skepp och Bruksmuseet
Stenarna kommer att bemannas med dragspelare och sångare som 
håller igång sjungandet även Bruksmuséet är öppet för visning. 
Fri entré till båda.

Bäckängaprodukter, Åkemåla Gård 
Försäljning av ull, ullprodukter, trädgårdsull och skinn. Loppis. 
Klappa lamm. Provsmaka bärsmoothie.

Södra Vi

Käbbo Vax, Käbbo 217
Visning och tillverkning av vaxstaplar.  

Vimmerby Adventure, Käbbo 110
Vi bjuder på kaffe och korv med bröd.     

Tuna

Eriksgården, Fjälster     
Fri gårdsguidning inkl. tipspromenad med fina vinster. Träffa våra 
hästar och testa en Bondekampsgren. Servering av korv med bröd 
och hemgjord saft.

Fjälster loge
Kaffe med våffla, sylt o grädde 30 kr. Uppvisning av veteran Trial. Loppis. 

Knastorp Kaffe och Kultur
Gör ett besök i Knastorp kafé, drick en god kopp kaffe med hembakat 
bröd, och se vår Bonadsinstallation. Levande sång och musik titt som 
tätt hela dagen. Testa dina blomsterkunskaper i vår lilla trädgårds-
promenad och vinn en sommarfika i Knastorp för två.   

Skogens Honungscafé, Flohult      
Hemgjord glass och dryck 50 kr Försäljning av honung och andra 
produkter. Utställning och information om biodlingsutrustning. 

Tuna Lövpark
Bjuder på kokkaffe över öppen eld. Nya skyltar och utsmyckningar 
på kärleksstigen.      

Tuna Torg      
Åk en tur med Smalspåret, gå vår tipspromenad, se vår mopedvisning, 
Räddningstjänsten visar upp sig och vi säljer hamburgare.

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik
Föreningen finns på plats vid Tuna station mellan klockan 10 och 16 och 
berättar om Smalspårsjärnvägen och vår verksamhet. Det finns möjlighet 
att göra en rälsbussutflykt som tar cirka 30 minuter. Pris 20 kr/person 
(barn under 7 år åker gratis). Tåget avgår från Tuna 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30 och 15.30.  

Virum Älgpark   
Kaffe & bulle 25 kr. Upptäckarerbjudande på en ”kramälg”, 50 kr.

Vimmerby

Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 
Fina erbjudanden i butiken och luncherbjudande inkl. kaffe o kaka 
i restaurangen.

BEST WESTERN Vimmerby Stadshotell         
Visning av hotellrum och så bjuder vi på kaffe och hembakat.     

Brygghuset/ÅBRO    
Vi bjuder på en  guidad tur på Åbro Bryggeri, turer under dagen är 
följande tider, kl. 10.00, 12.00 och 14.00. Kom och ät en lunch på 
restaurang Brygghuset, med utsikt över Mikrobryggeriet Lilla Åbro. 
Burgare för hela familjen, 95 kr för vuxna, 65 kr för barn.
Köp unika Åbroartiklar i butiken!

Galleri Bälterska Gården, Storgatan 36    
Sigge visar upp sitt nyöppnade galleri och berättar om de utställda 
konstnärerna och dess verk.  

Gyllenelg’s Kröngården   
Vi bjuder på kaffe och småkakor, saft till barn i vuxens sällskap mellan 
klockan 11 och 15. Restaurangen är öppen, låt dig frestas med något 
från den nya menyn. 

Hotell Ronja/Restaurang Prime    
Kaffe eller Festis till barnen 10 kr, prova vår minigolf gratis, samt 
välkomna in i vår nyrenoverade restaurang.

Ingebo Hagar     
OBS! Endast öppet för bondgårdsvandring kl. 10-11 och kl. 15-16, 
ni får följa med och mata och träffa djuren på gården. Vi går en sväng 
genom trädgården och förmedlar våra tankar kring kretsloppstänkande 
och miljöarbete här i byn. Som avslutning på vandringen dricker vi en 
kopp kaffe eller saft med tilltugg. 

Gården är obemannad mellan kl.11-15, det hänger en stämpel vid 
gårdsbutikens entrédörr.

Kalles Lek o Lattjo, Bondegränd    
Öppet kl. 10-18, Vi serverar fläskfilé, potatisgratäng och vår egengjorda 
bearnaisesås 125 kr.

MX World Collection, Förrådsgatan    
Alla som betalar entré bjuds på kaffe och kaka.

PadelFour Vimmerby, Bolagsgatan 7 (Ceos)    
Prova på Padel, 30 kr/person för 20 minuter padel (inkl. rack och bollar). 
Anmälan sker på plats. Ta med inomhusskor. Kaffe/saft och bulle, 10 kr.  

Rost & Kardemumma, Tallängsgatan 17    
Visningsträdgård och butik. Trädgård uppbyggd av olika rum och 
funktioner. Försäljning av rostig trädgårdsinredning och trädgårds-
belysning. 10% rabatt på svarta lyktor.

Stall Norrhult Frieser, OBS! Öppet mellan kl.10–14 
Bjuder på kaffe och kaka. Vi kommer visa våra Frieserhästar för 
hand och uppsuttet.

Vimmerby Camping, Nossenbaden  
Vimmerbys svar på rivieran. Visning av anläggningen. Vi bjuder på 
minigolf och har våffelstugan öppen.  
  
Vimmerby Golfklubb och Golfakademi, Ulriksdalsvägen 21  
Prova på golf, vi håller till på övningsfältet. 

Vimmerby Hembygdsförening, Gästgivarehagen 
Korv med bröd samt gratis guidning. 

Vimmerby Konstförening, Warmbadhuset, Sevedegatan 9 
Konst och fotoutställning med Monica Kårbo och Björn Stridh.  

Vimmerby Tenn, Älåkragatan 12    
Vimmerby Tenn visar tenngjutning/tillverkning. Se vår utställning, vi 
bjuder på kaffe med dopp. 

Vimmerby Turistbyrå, Rådhuset 
Köp valfri topografisk Vimmerbykarta för 120 kr och nya Vimmerbykassen 
av 100 % certifierat organiskt odlad bomull för 85 kr. Korpens tipspromenad 
startar från Rådhuset mellan kl.10-13.  
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Samla fem stämplar – vinn fint pris!
Så här gör du: Välj ut några go’bitar bland besöksmålen och besök dom söndagen 
den 19 maj kl. 10–16 (om inget annat anges). Vid varje besöksmål får du en stämpel. 
När du fått ihop sammanlagt fem stämplar lämnar du baksidan av foldern hos ett 
av besöksmålen som deltar, Hultsfred Turistinformation eller Vimmerby Turistbyrå 
senast 22 maj så har du chans att vinna ett pris från något av besöksmålen.

Vinnarna presenteras i Vimmerby Tidning, på www.visithultsfred.se, 
www.vimmerby.com och www.upptackardan.se den 27 maj.
Vinsterna skickas till vinnarna med post. 

OBS! För att delta i tävlingen behöver du beskriva ditt 
smultronställe i Hultsfred eller Vimmerby kommun.
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Mitt smultronställe

..............................................................................................................................................................................................................................................

Namn:..................................................................................................................................................................................................................................

Adress: ..............................................................................................................................Postadress.................................................................................

Telefon/e-post: ....................................................................................................................................................................................................................
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