
17 Tuna med omnejd

Hitta vägen

Du kör väg 760 söderut från Vimmerby, skyltad mot Tuna, det är vägen som korsar riksväg 40 vid Gästgi-

varehagen, Vimmerbys hembygdsgård. Följ vägen, som inte bjuder på överraskningar i början. Men efter

12 km från riksvägen (2 km efter förgrening till Vena) sakta ned och lägg märke till de tre udda och stora

stenarna på vänster sida (precis vid vägen mot Lövskogen). Här möts gränserna av Vena, Tuna och Vim-

merby socknar, och man har markerat det mycket tydligt. 

På andra sidan vägen är en ungefär 10 meter lång, några meter hög kulle – den påstås vara en gravplats.

Fortsätt nu 3 km till och så ligger på höger sida den lilla byn Fjälster och Eriksgården. 

Fortsätt sedan vidare mot Tuna och du passerar Knastorp Kaffe o Kultur.

När du har kommit till Tuna och korsat järnvägsövergången ser du på höger sida smalspårets stationsom-

råde. Därifrån tar du dig via hembygdsparken och lövskogsparken vidare till Tuna kyrka och Hammar-

skjölds gård. Där svänger du till vänster in i den fina allén, skyltad mot Hjorted. Lägg märke till den lilla

röda byggnaden på höger sida efter 4 km, det är den gamla Falla-skolan, som numera är skolmuseum. 200

meter senare svänger du till vänster mot älgparken som du når efter ytterligare knappt 2 km. (För mer in-

formation och öppettider se www.virummoosepark.se).

Sedan åker du samma väg tillbaka till Tuna. Om du vill kan du svänga vänster när du kommer till Tunagår-

den och kyrkan och fortsätta ännu en bit bort från Vimmerby. Efter bara 200 meter ser du på vänster sida

en liten väg ned mot Tunasjön, vid dess ände kommer du till en badplats som kan vara ett bra alternativ vid

fint väder. Annars fortsätter du på vägen 6 km och kommer fram till Flohult och honungscaféet.

Böcker från Basebo förlag:

Dagsutflykter i Småland:

Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärd-

heter runt om Vimmerby, från Eksjö till ostkusten.

#hikinghultsfred:

Guidebok för mer än 150 km av Hultsfreds kommuns vandringsleder och

kommunens elva naturreservat. Många fina bilder och intressanta historier om

händelser och föremål längs vägen.

Hitta naturen:

Guidebok med 13 vandringar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns

kommun. Finns även på tyska. 

Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat:

Wanderführer zu 13 Ausflügen in den Gemeinden Eksjö, Vimmerby, Hultsfred

und Oskarshamn kommun. Auch auf Schwedisch erhältlich.

Småland för barn / für Kinder / for children:

En bok om Småland för barn mellan 3-12 år, på tre språk. Magi, berättelser

och information om Småland och dessutom en kreativ del som stimulerar bar-

nens fantasi. 

Finns hos adlibris.com, i bokhandeln och direkt hos förlaget, www.basebo.se.


