3 Målilla, Tveta och Stora Sinnerstad

Hitta vägen
Från Vimmerby och Hultsfred kör du riksväg 23 söderut mot Målilla. Strax före Målilla ser du en skylt
”Naturcamping” till höger där kommer du till badplatsen med hopptorn vid Hesjön (GPS 57.39617/
15.80194). Fortsätt till Målilla och vid ”termometer-rondellen” (här uppmättes den högsta temperaturen i
Sverige någonsin, det var den 29 juni 1947 och 38 grader varmt) svänger du höger mot Vetlanda. Efter
1 800 meter kan du köra in på höger sida och kommer till det gamla sanatoriet.

Bakom slottet på högra sidan finns en promenadstig på 10 minuter som går till en fin liten badplats vid
Hesjön (GPS 57.39551/15.78411). Följ stigen tills du kommer till smalspåret och håll dig sedan 300 meter
längs spåret (på vänster sida.) och så ser du badplatsen. Alternativt kan du gå vidare på rälsen istället (det
kommer inga tåg, men var uppmärksam för dressiner), då kommer du efter drygt 600 meter till en liten
rastplats vid sjön och även där finns fina badmöjligheter och en toalett. Konstnären Gert Schulds trädgård
ligger vänster om sanatoriet, följ skyltningen.

Ta dig sedan tillbaka till riksväg 23 och sväng höger. Vid nästa rondell med en speedwaycykel på kör du
rakt fram mot Virserum. Efter knappt en kilometer ser du skylten mot Målilla älgpark som du når efter 4
km färd på en vacker väg genom Målilla–Gårdveda. Lägg märke till Gårdvedaån som meandrar i vackra
slingor bredvid vägen. Ån bidrar till en mycket rik flora och fauna här i trakten, i ån finns bland annat de
sällsynta pärlmusslorna.

För att komma till Tveta kyrka fortsätter du på Västra Tvetavägen förbi älgparken 3 km vidare söderut, tar
sedan höger och efter 1 300 meter ser du Tveta kyrka på vänster sida. Från Tveta kyrka kan du ta en
mycket fin hemväg. Kör vänster vid vägskälet (alltså kommande från kyrkan). Kör långsamt och tänk på
att det kan komma mötande bilar eller traktorer. Efter 2 km kommer du till en T-korsning (lägg märke till
det övergivna huset på vänster sida), där svänger du till vänster, skylt mot Mörlunda. Följ vägen, efter 200
meter, när du har korsat Emån, svänger du vänster och direkt höger igen och efter 1 km når du Stora Sinnerstad, en av de få radbyar som finns kvar i Småland (s. 134). Fortsätt genom byn, sväng vänster när du
kommer till stora vägen och efter 700 meter är du framme vid riksväg 34/47 mot Hultsfred/Vimmerby. Om
du är badsugen kan du ta riksvägen mot höger, efter 100 meter svänger du vänster på en liten väg till familjevänliga badplatsen Lillesjön (2 km, GPS 57.33912/15.88215). Men annars fortsätter du norrut mot
Hultsfred. Efter 1,7 km ligger på vänster sida gårdsbutiken Axelssons i Aby (www.axelssonsiaby.se). På
höger sida ligger loppisen och sedan passerar du Målilla hembygdspark.

Fina naturupplevelser i närheten
1) Från Tveta kyrka kan du fortsätta rakt fram på grusvägen (mellan husen), då befinner du dig på gamla
kyrkvägen. Efter drygt 2 km når du torpet Dal, parkera bilen där. Nu blir kyrkvägen en anlagd och markerad stig som slingrar sig vackert genom skogen, 4 km lång. Skyltar på vägen berättar om platser och händelser från forna tider.

2) Vid T-korsningen 2 km söder om Tveta kyrka kan du svänga till höger (mot Bösebo), då kommer du efter 4 km till naturreservatet Kråskögle. En areal med en riktigt gammal skog, där man kan se hur skogen
utvecklas när man låter den vara. Parkera bilen vid informationsskylten (GPS 57.28387/15.77705) och följ
skogsvägen upp mot den nedlagda gården Kråskögle. Därifrån går du på egen hand och utan väg eller stig
in i skogen, ta med kompass och karta.

3) Vid T-korsningen 2 km söder om Tveta kyrka kan du fortsätta höger, efter 600 meter sväng vänster och
efter 1 km höger igen och 1,5 km senare är du framme vid sjön Maren. En mycket vacker sjö, många fina
berghällar och klippor, du kan ströva runt på egen hand och hittar säkert många fina platser för att bada.

4) Vid ”termometer”rondellen i Målilla sväng mot Hagelsrum och kör till Stubbhult (10 km öster om
Målilla, GPS 57.41799/15.93185, www.stubbhult.nu). Stubbhult är en gammal bondgård som Emådalens

Naturskyddsförening ärvde år 2000 från gårdens sista bonde, Ingvar Jonsson. Gården är på 95 hektar,
därav är 82 skogsmark och 9 inägomark. Gårdens inägomarker är rika på både natur- och kulturvärden.
Det är ett vackert gammalt kulturlandskap och naturskyddsföreningen driver jordbruk på gården som på
farfars tid, det finns bland annat kor av den gamla rasen rödkulla och ängarna slås med lie eller slåtterbalk.
För besökare finns två gångslingor, en i inägomarken och en i skogen, och en liten bod med information
för besökarna. På vägen dit passerar du dessutom en sevärd masugn i Hagelsrum.

Böcker från Basebo förlag:
Dagsutflykter i Småland:
Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärdheter 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 barnens fantasi.

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

