
Upptäck Hultsfred och Vimmerby  
22 ma j 2022

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 
Ateljéutställning med akvareller, oljemålningar och grafiska blad. Fåglar, 
däggdjur och blommor i konsten. Visning av frimärken av Bo Lundwall. 
Besök gärna  bolundwall.com. Öppet lör 21 maj och sön 22 maj 2022 kl. 
10.00 – 17.00. 

Cykla dressin Hultsfred - Målilla, Sjövägen
Pröva på och cykla dressin en kortare sträcka på smalspåret. Få information 
om smalspårets historia och hur man jobbar idag och ta en fika.

Föreningen Kopparslagaren 
Föreningen Kopparslagaren arbetar för att bevara de gamla byggnaderna där 
föreningen är inhyst och driver Galleri Kopparslagaren mötesplats för konst 
och hantverk. Den pågående utställningen på Galleri Kopparslagaren är 
Lena Loiske Akryl och Christina Roslund Olja 

Hultsfred Strandcamping 
Välkomna att upptäcka några av årets våffelnyheter och förra årets favoriter! 
Vi bjuder på vårt goda kaffe från lavazza efter du avnjutit en matvåffla eller 
till din söta våffla. I sommar hyr vi ut discar till den nya discgolfbanan – 
under Upptäckarda’n får du låna discar gratis när du spelar en runda! 

Kalvkätte Trädgård 
I Kalvkätte Trädgård hittar du perennrabatter, rosenträdgård, fruktträdgård, 
anueller, grill- och kaffeplats och ställplats för husbilar och husvagnar. 
Trädgården är alltid öppen för besökare, dygnet runt, året om. 
Under Upptäckarda’n får man ta del av rundvandring i trädgården, 
kaffeservering och fri entré. 

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik 
Tjustbygdens Järnvägsförening bedriver trafik på den byggnadsminnes-
förklarade järnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Sommartid rullar 
rälsbussarna varje dag på den sju mil långa banan, och under Upptäckarda’n 
kan du prova på att göra en kortare tur där föreningen berättar om järnvägen 
och dess historia. 
Under Upptäckarda’n går tåget från Hultsfred Station till Kristinebergsbadet 
klockan 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 samt 15.30. Resan tar cirka 30 
minuter tur och retur och kostar 20 kr per person. (Barn under 6 år åker gratis!) 

Järnforsen

Räven & Osten, Lida   
Gårdsmejeri med försäljning av våra egna ostar, samt butik med lokal-
producerat mat och hantverk. Hembakat fika och lättare luncher. Under 
Upptäckarda’n erbjuder vi Kaffe & bulle 40:- 

Lönneberga

Lönneberga vandrarhem
Lönneberga vandrarhem ligger i utkanten av Emils Lönneberga. Lönneberga 
vandrarhem med sina 55 bäddar har god service, fina naturupplevelser & 
aktiviteter för alla åldrar. Under Upptäckarda’n kan du fika. 

Målilla

Annika Mikkonen Art, Stationsgatan 4, Målilla  
I en gammal telefonstation i Målilla har Annika sin konstateljé Annika 
Mikkonen Art. Annika målar mestadels med akvarellfärger men också 
tecknade bilder och en del screentryck. Under dagen bjuds på bubbel och 
salta pinnar. Om man vill är det möjligt att köpa verk direkt på plats. 

Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Målilla Mekaniska Verkstad håller Motorvårdskurs och visar upp verkstaden.

Skallagrim Gerts trädgårdsgalleri, Gulbo, Målilla   
Upplev en 4 000 kvadratmeter stor trädgård hos Skallagrim Gerts 
trädgårdsgalleri fylld med ca 100 skulpturer i lera, stengods, porslin, trä 
och koppar. Här finns även ett litet inomhusgalleri på 50 kvadratmeter. 
Utmed trädgårdsdammen finns skulpturer och massor av överraskningar.  
Under Upptäckarda’n erbjuds fri entré och guidning i trädgården. 

Mörlunda

Axelssons i Aby - Gårdsbutik
Axelssons i Aby odlar potatis, sparris, jordgubbar, hallon och sötpotatis. 
Gårdsbutiken har även en servering och en matstudio. Under Upptäckarda’n 

får du en liten överraskning när du handlar för 200kr. Upptäck vår 
Sparrispotatispaj med sallad och ostcremé och vårt sparriserbjudande

Vena

Björkhults Gård, Bjärkhult, Vena 
Björkhults Gård erbjuder både nybörjare och erfarna en meningsfull hobby 
med hästar i fokus genom vår filosofi i frihetsdressyr. Gruppen av avancerade 
elever, kallade Team Tagel kommer bjuda på uppvisning kl. 14.00. Mellan 
kl. 11-16 finns miniponnyer på plats för den som vill hälsa på dem. 
Tipspromenad med chans att vinna privatlektion och tävling i ”Stick-
kontroll” (slå ner koner från en tunna med hjälp av ett frihetsdressyrs-red-
skap). Även erbjudande att boka lektioner till förmånligt pris för nya elever. 
Fika och kaffe/saft finns.

Steves Ateljé, Tälleryd, Nybble, Vena
Under Upptäckarda’n har du möjlighet att besöka Steve Balk i Steves Ateljé. 
På en liten höjd, med vacker utsikt, i byn Tälleryd utanför Vena ligger 
gården Nybble. I den fina Lillstugan flödar kreativiteten där Steve skapar 
övervägande landskapsmotiv med lokal anknytning. Till sina målningar gör 
Steve sina egna ramar för den där speciella genuina känslan i målningarna.

Virserum

Kafé Tre Systrar, Vrånganäs
Välkommen till Kafé Tre Systrar i Vrånganäs skola och trädgård. Hembakat, 
hemtrevligt, ekologiskt och närproducerat. Under Upptäckarda’n bjuder 
systrarna på drycken i kaféet. 

Bolagsområdet, Kyrkogatan, Virserum 
Virserums Konsthall visar samtida konst i utställningar som 2022 fokuserar 
på skogarna och hållbarhet. På Bolagsområdet finns även Virserums Möbel-
industrimuseum, Telemuseum och hantverksboden Stinsen finns.
Hela Bolagsområdet går att besöka under Upptäckarda’n (inträde på 
respektive plats). Även den stora vävstugan har öppet för besök liksom 
Café Flotten med fika vid ån. Virserums Konsthall erbjuder måleriworkshop 
öppen för alla, utomhus. 

Hotell Dacke
Under Upptäckarda’n servers Dackes Raggmunk med stekt fläsk och rårörda 
lingon, Husets schnitzel, bearnaisesås och stekt potatis. 90kr. Inkl. Dryck, 
salladsbuffe, kaffe & kaka. Kl. 12-15.00. Öppet hus, se hotellrum, konferens, 
loppis på gården framför Hotellet.

Djursdala

Musteriet, Djursdala By
Välkommen till Musteriet, en restaurang och äppelmusteri i vackra 
Djursdala by. Under Upptäckarda’n visas det nya musteiet upp. 

Frödinge

Fläsk från Glada utegrisar, Brantestad      
Hos Håkans glada grisar har man uppfödning av grisar utomhus, eget 
gårdsslakteri och styckningslokaler, samt “hemförsäljning”. Under 
Upptäckarda’n är hemförsäljningen öppen med försäljning av gårdens varor. 
Det kommer att finnas möjlighet att köpa grillad korv och fläskburgare. 

Hemlängtan i Frödinge, Lidhemsvägen 21, Frödinge
Hemlängtan är en inredningsbutik med vackra detaljer för alla hemmets 
platser som öppnade i oktober 2020. Under Upptäckarda’n erbjuds alla 
25% rabatt på valfri vara (gäller ej rea-produkter). 

Frödinge Hembygdsgård 
Mellan 11.00-13.00 visas det “sågverk” i gammal stil som föreningen har 
byggt upp i samarbete med onsdagsgruppen i Frödinge. Hembygds-
föreningen serverar även kaffe och ostkaka för 40 konor. 

Frödinge Bygdegård 
Under Upptäckarda’n visar Frödinge Bygdegård upp sina lokaler, anordnar 
bakluckeloppis och tipspromenad och serverar god fika. 

Gullringen

Stigs Konditori
Stigs Konditori är ett litet familjebageri och café med servering i 
Gullringen. Här bakas bullar, kakor, tårtor, matbröd och smörgåstårtor. 
Under Upptäckarda’n erbjuds kaffe/te/saft och bakelse för 45 kronor.
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Mariannelund

Filmbyn Småland
Filmupplevelsemuseum visar originalrekvisita från Astrid Lindgrens filmskatt. 
Här finns även en digital interaktiv del där du kan hoppa över helvetesgapet 
och låta dig hissas upp i flaggstången som Ida. Under Upptäckarda’n erbjuds 
20% rabatt på inträdet och guidade turer för grupper som vill veta mer om 
utställningen. Skapa din egen film i utställningen och vinn ett årskort. 

Locknevi

Locknevi Kyrka
Välkommen till Locknevi Kyrka. Under Upptäckarda’n får ni information om 
katedralen i sten och kan njuta av den vackra kyrkogården. Locknevi Kyrka 
bjuder på fika.
    
Pelarne

Bullerbyn, Café Sörgården, Sevedstorp   
I Bullerbyn besöker du café Sörgården och den vackra miljön som var 
inspelningsplats av Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn. Under dagen 
serveras kaffe & våffla för 40 kr. 

Träffpunkt Körsbärskullen, Pelarne gamla skola, Körsbärsvägen 9 
På Träffpunkt Körsbärskullen hyr du lokaler för boende, idrott, möten, 
fester med mera. I lokalerna arrangeras loppis och andra event. Under dagen 
har Körsbärskullen loppis, kaffeservering och visning av lokaler. 

Storebro

Bäckängaprodukter, Åkemåla Gård 
Backängaprodukter förädlar både ull och bär på sin lammgård. Under 
Upptäckarda’n hittar ni försäljning av ullprodukter och trädgårdsull samt 
skinnrea. Ni kan även provsmaka kombucha och klappa gårdens lamm. 

Fredensborgs Herrgård 
Fredensborgs Herrgård ligger vackert beläget vid sjön Gissen intill Tobo 
golfbana utanför Storebro. Här finns en restaurang samt hotell- och konferens-
anläggning som är öppet året runt. 
Under Upptäckarda’n serveras herrgårdslunch i restaurangen medan fika 
och kaffe serveras i herrgårdens salonger och i parken vid fint väder. Passa på att 
gå tipspromenad med möjlighet att vinna goda priser. Här kan du också spela 
minigolf där alla intäkter går oavkortat till UNICEFS arbete i Ukraina.  

Planthuset i Storebro, Pilvägen 14 
Hos Planthuset i Storebro finns ett utbud av säsongens växter. Här 
erbjuds en mängd utplanteringsväxter från tidig vår. Planthuset har nyligen 
öppnat en självbetjäningsbutik där säsongens växter hittas. Denna butik är 
öppet dygnet runt vilket gör att du kan handla när det passar dig. 
Under Upptäckarda’n erbjuder Planthuset pelargoner 4 för 100kr och andra 
fina erbjudanden på plats på en mängd härliga utplanteringsväxter för din 
uteplats. Planthuset bjuder på kaffe och kaka.

Södra Vi

Käbbo Vax, Käbbo 217
Välkommen till Käbbo där ni under Upptäckarda’n får se tillverkningen av 
vaxstaplar. 

Vimmerby Adventure, Käbbo 110
Fly in i en värld av äventyr genom att spränga din bekvämlighetszon och 
utmana både din kropp och ditt sinne. Hos Vimmerby Adventure möter du 
en klätterpark med utmaningar för alla åldrar! 
Besök klätterparken under Upptäckarda’n så får du chansen att testa parkens 
4 metersbana för en liten slant. 

Tuna

Fjälster loge
Välkommen till Fjälster Loge! Under Upptäckarda’n hålls våffelcaféet öppet 
med loppis till förmån för Ukraina. 

Hällerum Konst och Återbruk 
“Go” blandning av konst i olika former, återbruk och hantverk. Försäljning av 
konst, screentryck, hantverk och återbruk. Passa på att kolla in gårdens loppis 
och kanske prova på yxkastning under Upptäckarda’n.

Skogens Honungscafé, Flohult       
Här fikar du gott av allt som bakas med egen honung. Du kan även gårdens 
prisade sorthonung, tittar in i keramikverkstad och butiken för biredskap. 
Under Upptäckarda’n bjuds du på konstutställning med keramiker Caroline 
Eriksson och bildkonstnär Mike Haskett. Träskulptör Miriam Kayser arbetar 
och ställer ut i trädgården. Inget inträde. 

Tuna Lövpark
Välkommen till Tuna Lövpark med kärleksstig, inte stöta marken bana med 
mera. Upplev träden när knopparna slår ut och njut av kokkaffe vid elden. 
Fri entré hela dagen.  

Tuna Kyrka      
Tuna Kyrka bjuder på kaffe och te med dopp och visning av den fina nyrenoverade 
kyrkan.

Virum Älgpark   
Uppleva älgar och dovhjortar på riktigt nära håll i deras naturliga miljö. 
Följ med på safariturer där ni har möjlighet att mata och klappa älgarna 
och kanske till och med få en älgpuss. Under Upptäckarda’n får ni 20% 
rabatt när ni bokar via vår hemsida. Ange koden: Upptack-Virum_2022 

Vimmerby

Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 
Välkommen till Astrid Lindgrens barndomshem Näs. Här hittar du 
utställningar, butik och restaurang. Under Upptäckarda’n serverar 
restaurangen kaffe/te och bulle för 50 kronor. 

Café Kröngården   
Naturskönt och sjönära sommarcafé som serverar hembakat till fikat, egen 
ostkaka och mycket mer. På Upptäckarda´n kan du också få kaffe och vår 
goda våffla med sylt och grädde för 50kr! 

Galleri Bälterska Gården, Storgatan 36    
Sigge visar upp sitt galleri med unika konstverk och skulpturer. I galleriet på 
Storgatan finns nio konstnärer representerade tillsammans med Sigges egen 
samling. 

Metalldesign Snokebo, Snokebo 121 
Tillverkning av trädgårdsdekorer i corten och plåt. Fysisk gårdsbutik 
med dekorer, ljushållare och snittblommor. 15% rabatt på ett köp under 
Upptäckarda’n. Metalldesign Snokebo bjuder på kaffe och te.

Rost & Kardemumma, Tallängsgatan 17    
Visningsträdgård och butik. Trädgård består av olika trädgårdsrum. 
Försäljning av rostig trädgårdsinredning, trädgårdsbelysning och växter. 
25% rabatt på odlingsprodukter Vigoroot. 

Vimmerby Golfklubb och Golfakademi, Ulriksdalsvägen 21  
Prova på golf på Vimmerby Golfklubb och Golfakademi som håller till på 
övningsfältet och bjuder på träningsbollar. 

Vimmerby Tenn, Älåkragatan 12    
Vimmerby Tenn visar gjutning av sina produkter, framtagning av prototyper 
med 3D-utskrifter. Vi bjuder även på fika.  
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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 22 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 27 maj 
så har du chans att vinna ett pris från något av besöksmålen.

Vinnarna presenteras på www.visithultsfred.se, www.vimmerby.com och 
www.upptackardan.se den 31 maj. Vinsterna skickas till vinnarna med 
post.

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



Mitt smultronställe

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

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

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

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