
Genom projektet Unika historiska Kalmar län vill vi tillsammans 
med företag och föreningar utveckla Kalmar län som besöksmål  
utifrån vårt rika kulturarv: Kalmar kommun, Emmaboda kommun,  
Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Mörbylånga kommun,  
Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun,  
Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Kalmar läns museum,  
Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet,  
Destination Kalmar, Kalmar läns hembygdsförbund och  
Ölands hembygdsförbund

PROGRAM
09.00  
Avresa från Östra Sjögatan 26 i Kalmar

10.00-11.00 
Stenhuggarmuseet i Vånevik
Här får vi lära oss om stenhuggeriets historia och den 
berömda röda graniten från östra Småland. Fika serveras.

11.30-13.15 
Stensjö by
Vi får en guidad tur i länets första kulturreservat. Här finns 
en oskiftad by med bebyggelse från 1700- och 1800-talet, 
vindlande grusvägar och ett vackert landskap. Enklare 
lunch serveras.

14.30-15.30 
Casimirsborg
Vi får en guidning av museet, magasinet från 1600-talet 
och det renoverade slottet. Här finns en historia som går 
ända tillbaka till bronsåldern. Kaffe och bulle serveras.

Ca 17.30 
Ankomst till Östra Sjögatan 26 i Kalmar
Det finns möjlighet att kliva av vid Vånevik på hemresan.

ANMÄLAN & FRÅGOR
Studieresan är kostnadsfri men du behöver 
anmäla dig senast den 3 november 2022 till 
fredrik.wiebert@kalmar.se. 

Lunch och fika ingår så anmäl eventuella 
kostönskemål.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till 
Fredrik Wiebert, projektledare i Unika historiska 
Kalmar län, via fredrik.wiebert@kalmar.se eller 
0480-45 06 71.

Bussresa från södra till norra länet

Följ med Unika-
projektet på studieresa

HELDAGSUTFLYKT • TORSDAG 10 NOVEMBER 2022

MÅLGRUPP
Företag, föreningar, kommuner/organisationer 
och andra som är delaktiga i Unika-projektet. 

Vi åker med Bergkvarabuss och det finns  
50 platser att fördela. Principen först till kvarn 
gäller men vid överteckning försöker vi fördela 
platserna jämnt mellan de kommuner som 
deltar i Unika-projektet.

Flygfoto över Casimirsborg. Foto: AB Flygtrafik/Kalmar läns museum
Denna studieresa besöker några platser som är intressanta ur 
ett kulturarvsperspektiv. Tanken är att vi ska lära oss mer om 
vad länet har att erbjuda och även dela de erfarenheter som 
gjorts på olika platser, både inom Unika-projektet eller genom 
andra insatser. Välkommen!

SAMARBETSPARTNERS
Vitterhetsakademien, Casimirsborgs gård,  
Stenhuggarmuseet/Hård Klang

mailto:fredrik.wiebert%40kalmar.se?subject=
mailto:fredrik.wiebert%40kalmar.se?subject=

