
7 Krokshult

Hitta vägen

Du åker riksväg 23 till Målilla, i ”Termometer”rondellen där kör du mot Hagelsrum. Fortsätt på vägen (nr
721), 16 km senare svänger du vänster mot Krokshult (väg 717) som du når efter 7 km. 

En alternativ väg är via Vena–Basebo–Boda–-Åskögle–Krokshult, båda alternativen är riktigt fina och
vackra landsbygdsvägar. 

När du har kört igenom byn parkerar du på höger sida framför den gamla missionskyrkan, där du även hit-
tar kartor för att göra en av vandringarna.

Om du vill gå en kortare tur och ändå se riktigt mycket kan du göra så här:
Börja vid missionskyrkan som ligger i byns utkant, gå därifrån 300 meter mot byns centrum och sväng in
till vänster på grusvägen när du har kommit upp på backen. Efter 400 meter möter du den rödmarkerade
vandringsleden (vid husets tomthörn), sväng höger. Du går nu en flera hundra år gammal väg längs en
stenmur och efter en liten stund är du framme vid naturreservatet med sina många små ängar och hagar.
När du kommer ut ur naturreservatet går du en liten bit på bilvägen och svänger sedan vänster, du kommer
upp på en utsiktsplats med sittbänkar och sedan kommer du ut igen på bilvägen (nr 22 på kartan, en kolar-
koja). Härifrån kan du gå bilvägen rakt ned till Krokshult (1 km), gå till vänster vid vägskälet och sedan
tillbaka till bilen. Då blir hela turen på 6 km och du har bland annat passerat ett naturreservat, ett spöklikt
ödehus, utsiktsplatsen, ett K-märkt hus och en gammal bygata.

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.


