För själ och hjärta ...

Tips på vandringsrundor
i Växjö och
dess omgivningar

Dagsvandringsrundor i Växjö kommun
En bra utgångspunkt för naturupplevelser
i Växjö och dess omgivningar är att köpa
kommunens turist-och fritidskarta som säljs
på turistbyrån i stadsbiblioteket eller i bokhandeln. Den är i skala 1:50 000 och
grundar sig på den ”gröna kartan”. På
kartan finns naturområden, naturreservat,
motionsspår, större vandringsleder och
mycket annat markerat. Eftersom även de
minsta vägarna (och ibland även stigar) är
markerade, kan Du lätt göra Dina egna små
rundor! Se även kartmarkeringarna här i texten!

Växjö

med omnejd
and its surroundings
und Umgebung

En annan sträcka kan vara att gå från Tjureda ( D 5, ca 20 km norr om Växjö, mot Åby) mot
Nykulla eller mellan Tolg och Asa (norrut, D 2/3), ca 10 km. Eller gå från Tjureda kyrka på
”Sigfridsleden” mot Nykulla och Sjöbacken, sedan vägen utefter sjön tillbaka till Tjureda.
Vid Tolgs kyrka kan Du följa leden några kilometer norrut och sedan gå mot Gisshult, Källreda,
Nöbbele och tillbaka till Tolg.
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Under sajten www.vaxjo.se kan Du se mer vad som eventuellt erbjuds på de olika byarnas och
tätorternas hemsidor. Gå till miljö/boende och vidare till landsbygd/ byar och tätorter.

Från kyrkan i Asa (ca 40 km norr om Växjö, D 2) kan Du följa ”Sigfridsleden” söderut och sedan
vika av mot Buskatorp, Asaryd och tillbaka till kyrkan. Du kan också vandra norrut från Asa och gå
på ”Höglandsleden” (D 1,2) några km och sedan vika av ner mot Asaryd och tillbaka till Asa.
Även väster om Asa finns många fina små skogsvägar, som Du kan göra egna sköna rundor av.
Hela ”Sigfridsleden”, från Asa till sydänden på sjön Rottnen, är ca 90 km lång.
Här vid södra änden av den stora sjön Rottnen (ca 25 km sydost om Växjö, H 12) finns en liten sjö
som heter Tomtsjön. Den vandrar Du runt på ca en timme.
I Åryd (ca 15 km sydost om Växjö, F 9) kan Du vandra på ”Sigfridsleden” både norrut och söderut.
Man kan givetvis vika av från leden och gå in på småvägar runt omkring så man får en runda i
stället. T ex kan Du vandra på leden från Hemmesjö medeltida kyrka (F 9) till Åryds gamla
bruksområde och tillbaka till Hemmesjö över Billa och Kullen.

Vandringsleden ”Sigfridsleden” är en av de leder som Du kan ta deletapper av för kortare
vandringar. Du kan börja med att gå från Växjö ut till Evedal (E 7) på den nedlagda gamla
smalspårsjärnvägen, numera cykel- och vandringsväg, ca 6 km. Starta vid parkeringen på
Lärkgatan bakom hotell Royal Corner. Sedan kan Du fortsätta att gå från Evedal till Sandsbro,
ca 3 km, på samma nedlagda smalspårsjärnväg. Från Sandsbro kan Du gå vidare norrut på
järnvägsbanken för att vika av in på ”Sigfridsleden” t ex till Hoppet, vid väg 23, ca 8 km, eller gå
tillbaka på leden till Sandsbro.

Hemmesjö medeltida kyrka
ligger i ett naturlandskap av
riksintresse.
Vandra på den gamla nedlagda smalspårsjärnvägen.

Vårvandring vid det gamla
stationshuset i Evedal
Du kan också utgå från Glasrikets golfbana i Fylleryd (Sandsbro, E 8) och gå på ”Sigfridsleden”
vid friluftsgården i Fylleryd. Gå några km och vik sedan ner mot Vikahult, Gårdsby Stom (F 8) och
Vikensved. Gå på leden igen och gå tillbaka mot Fylleryd/Sandsbro.

Man kan också utgå från Gårdsby kyrka (ca 12 km norr om Växjö, E 6) och delvis vandra på leden
samt på närliggande småvägar så det blir en vandringsrunda.

Växjö-Klavreström, norrut.
Det är fullt möjligt att från Växjö via Sandsbro (E 7), som tidigare nämnts, vandra vidare norrut på
banvallen. På kartan, strax norr om Sandsbro, är banvallen svagt streckmarkerad med texten ”f.d.
järnväg”. Du vandrar vidare norrut mot Norrgårda, Rottnekvarn, Brittatorp, Braås och Sandreda.
Mellan Sandreda och Klavreström (H 3) nyttjas järnvägsbanken som ridled men är fullt
vandringsbar.
Växjö-Tingsryd, söderut.
Denna nedlagda järnväg är numera cykelleden ”Åsnen Runt” men Du kan givetvis även vandra
på leden. Följ den rödstreckade markeringen och Du kommer att hitta många små rundor på
vägarna runt leden. T ex mot Bramstorp och Tegnaby (E 10). Eller söder om Ingelstad mot
Högnalöv och Gemeslösa (E 12).
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Andra rundvandringsförslag.
I Växjös närhet
Araby samt Stora och Lilla Pene naturområde på Kronobergshalvön (D 7), Hissö och Musön vid
Kronobergs slottsruin. Till Musön (se skylt på Hissö) tar Du Dig med en liten dragflotte! Där finns
en 800 m lång, njutbar vandringsstig vid sjökanten med skiftande naturinslag.

Sydost om Växjö: (tag vägen mot stadsdelen Högstorp, E 9): Hollstorp, mot Norratorp,
Hemmesjö, Yngslanda, Hollstorp. Eller en mindre runda från Hollstorp till Ängarna och Hagalund
och tillbaka.
Sydväst om Växjö: Runt Gemla (B8/9); Öja mot Ellanda eller från Öja mot Öpestorp.
Öster om Växjö: (väg 25): I Kårestad (G 8) mot Yggagården, Katrineholm och tillbaka.
Väster om Växjö: Bergkvara slottsruin med omgivningar (C 8), Långstorp norrut mot Lönås
(C 7).

Vy över Kronobergs
slottsruin på
Kronobergshalvön.

Helgö (mot flygplatsen) och vandring ut till Jägaregap i Helgasjön (D 6/7).
Dragsåsens naturreservat i Öjaby (D 8) bjuder på vackra vyer över Helgasjöns vatten, såväl från
åsens höjder som från den lilla ön med broförbindelse.
I Fyllerydsskogen (E 8) i östra kanten av Växjö finns flera markerade vandringsleder i olika
längder.
Söder om Växjö: Trakterna söder om Bergunda (C/D 9): Kättilstorp, Sevedstorp, Rockatorp m fl.
Djura Nöbbele V/Nöbbele (D 12), se vägskylt, söder om Tävelsås/ Stenslanda. Vandra runt
gårdarna Svensgården, Arnagården, Nygård m fl.
Jät (D/E 13, söder om Stenslanda): 12 km skyltad vandringsstig med karta från Jäts badplats,
se vägskylt, Skyltad även från Jäts medeltida kyrka. Det finns även kortare rundor.
Tegnaby-trakten (väg 30 söderut): Tegnaby mot Tofta och Lerbäcken och tillbaka.

Gammal mossbeklädd
stenmur vid den gamla
Växjövägen i Djura Nöbbele V.

Bymiljön i Lönås.

Norr om Växjö (väg 30): Rundor i Härlövstrakten (B 6), mot t.ex Boda, Backen m fl.
I Ör (C 5/6) mot Älmeberg, Svanås, Hylte m fl. Eller från Ör mot Tillingatorp, Norratorp, Stocksryd,
Hylte, Makrilla. En annan runda är från Ör mot utsikten i Horda, Karlstorp, Trillinatorp, Ör.
I Gårdsby (F 6, väg 23) mot Gasslanda, Kråkenäs, Kråkenäsryd och tillbaka. Eller österut mot
Häljaryd, Kyrkeryd, Källehult (F/G 7), m fl.
I Drev: Från Drevs medeltida kyrka (F 4/5), mot Brittatorp och Varetorps kvarnmiljö eller från Drev
mot Grännastämma och Drev-Hornaryds kyrka och tillbaka (F/G 4).
I Berg (C 3/4, mot Rottne och Åby) mot Skärmaholm, Furuledet, Lädja, Hinsekind, Yxnanäs, Berg.
I trakterna kring Lädja (C 2, norr om Berg) och Singoallas grotta, Björnadal, St Granhult, Ö Lädja.
Eller Lädja, Lövhult, Bjursjö, Bråt och tillbaka till Lädja (C 2/3).

Singoallas grotta
i Lädja.
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Tolg (öster om Berg, E 4): mot Ödetofta, Bjälvatorp, Barsbro, Målajord, Tjureda, Nykulla, sen
”Sigfridsleden” tillbaka till Tolg.
I Braås (väg 23 norrut, H 4) ligger naturreservatet Sjösås ängar (H 3) med små vandringsstigar.
Från Sjösås kan man vandra till Sandreda, Karryd och Harshult. Eller Sandreda, Karryd, Stora
och Lilla Heda, Östenhaga, Sandreda. Vid Karryd ligger naturreservatet Libbhults ängar.
I Dädesjö (väg 23 norrut, G 5) norrut mot Drettinge och tillbaka. Från Eke (G 5) söderut mot
Skårtaryd (G 6) är en annan runda.

Svenska Turistföreningens lokalavdelning i Växjö har också varje vår och höst någon
dagsvandringstur. Sök på http://www.svenskaturistforeningen.se och gå till ”sök krets”
/Värendskretsen, sedan ”landskap”/Småland. Välj ”vandring” bland aktiviteterna. Under ”tidpunkt”
söker Du sedan aktivitet månad för månad.
Går Du in på sajten www.stigoteket.se hittar Du ”Gårdsbyleden”. Välj Kronobergs län och Växjö
kommun, klicka sedan i kartan på G-län så kommer ”Gårdsbyleden” upp. Den är uppdelad i fyra
etapper på 12,5 km vardera. En informativ ledbeskrivning finns också utlagd.

Nordväst om Växjö: Från Kronobergshed (norr om Alvesta/Lekaryd, A 6/7) mot Elofstorp,
Sköldstad, Hjärtanäs, Dansjö, Kronobergshed.
Pilgrimsvandringar genom Svenska kyrkan genomförs varje vår och höst. Deras program finner
Du under www.svenskakyrkanivaxjo.se/skogslyckan.

Meditativ vandring, ”för kropp och själ”, på Skogslyckans kyrkogård, ca 1 km.
”Skogslyckeslingan” startar vid huvudingången till kyrkogården, alltså vid parkeringsplatsen vid
Skogslyckans församlingshem. Vid den huvudingången finns det en låda vid anslagstavlan där det
finns handkartor att ta, för att hitta runt till de 18 stationerna med texter.
(www.svenskakyrkanivaxjo.se/skogslyckan (klicka: vuxenväxande).

Växjö Runt är en 45 km lång uppmärkt vandrings- och cykelled som går genom naturreservat
och nära sjöarna som omger Växjö. Utmed leden finns många vackra utsiktsplatser i härliga
naturmiljöer att pausa vid. Broschyr finns på Växjö Turistbyrå.
Utsikt från kyrkbacken vid
Drevs medeltida kyrka.

Hälsans Stig är en skön vandring runt Växjösjön – mitt i staden!. Leden, som är skyltad, är 4.5 km
lång. Andra rundor med start t ex vid Växjösjön är Sjöspåret. Spårlängderna är mellan 4,5 km till
13 km.

I samtliga naturreservat i vårt län finns vandringsstigar/leder i olika längder. Gå gärna in på
Länsstyrelsens hemsida, www.g.lst.se , klicka vidare på; Ämnesområden /Naturvård/Skyddad
natur/Naturreservaten i länet. Klicka sedan in på respektive kommun och vidare på respektive
reservat. Där hittar Du fakta om reservatet. Under ”kartor” finns upplysningar om läge, leder,
stigar mm.
I Motionsspåren (se markeringar i textdelen på turist- och fritidskartan) kan du också njuta av
härliga promenader. Många av dessa motionsspår har dessutom flera spår och leder att välja på.
Växjö Vandrarklubb har varje vår och höst arrangerade dagsvandringar. Gå in på deras hemsida,
www.vaxjo.vandrarklubb.se , så kan Du läsa mer om dessa.

Praktfull blomning
vid Växjösjön.

Kämpande vandrare!
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Stadsvandringar i Växjö. Lokala guider tar Dig med på en tur i Växjö centrum där Du lär känna
stadens intressanta historia och dess byggnader. För mer info, kontakta Växjö Turistbyrå,
Tel. 0470 - 414 10. Adress: Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö. www.turism.vaxjo.se

ANDRA RUNDOR FÖR SJÄL OCH HÄRTA!

Linnévandringar i 1700-talets Växjö. På den här guidade vandringen får Du veta hur staden såg
ut och hur livet levdes på Linnés tid i 1700-talets Växjö. För mer info, kontakta Växjö Turistbyrå.
Örtvandringar med tema Naturens skafferi och apotek arrangeras under ett antal veckor
under våren och sommaren i Växjös närhet. Kontakta NBV, Vattentorget 1, Växjö.
Tel. 0470 - 450 75. www.nbv.se/kronoberg
Parkförvaltningen i Växjö ordnar ibland guidade turer. För info gå in på www.vaxjo.se , klicka
vidare till ”se och göra - evenemang - park- och stadsvandringar”. Eller ring 0470-412 94, 762 904.

CYKELTURER
Tur 1.
Ca 25 km

Tur 2.
Ca 30 km
”Carl von Linné” framför sin
gamla skola, Karolinerhuset
invid Domkyrkan i Växjö.

HEMMESJÖ-rundan

Tur 4.

GEMLA-rundan

Ca 36 km

Tur 5.
Ca 40 km

Tur 6.
Ca 35 km

HÄRLÖV-rundan
SLOTTS-rundan

Tur 7.

Tävelsås-rundan

Tur 8.

Åby-rundan

Tur 9.

Berg-rundan

Tur 10.

Toftasjön Runt

samt

Cykelleden ”Åsnen Runt”, ca 140 km
Cykelleden ”Kronobergstrampen”, ca 350 km

Ca 45 km
Ca 25 km
Ca 35 km

Tryckt 2008. Växjö Kommun. Informationsavdelningen. Text: Ingela Bernstein-Svensson

GÅRDSBY-rundan

Tur 3.

Ca 45 km

Vårblommor i Linnéparken.
I bakgrunden står en byst
över Carl von Linné.

BERGKVARA-rundan

Ca 20 km
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Växjö Turistbyrå, tel. 0470 – 73 32 80
Adress: Residenset, Stortorget, Växjö.
www.turism.vaxjo.se
Öppettider:
Sept - maj: må-fre 9.30-16.30
Juni – augusti: måndag – fredag 9.30-18.00
lördagar 10.00 -14.00
Söndagar i juli: 10.00-14.00
Midsommarafton, midsommardagen stängt.

