CAMPING

Urshult Hotell....................................F6

F4

Smedjev. 5, URSHULT
Tel....................................................0477-200 01
www.urshulthotell.com

Kronoberg

KULTUR/SEVÄRDHET
Skrufs Glasbruk................. H5

www.kulturparkensmaland.se

facebook.com/kulturparkensmaland
@kulturparken #kulturparken

Löckna Norrgården 23, LIDHULT
Tel.................................................0702-39 20 26
www.loknacamping.com

With its strategic location, Alvesta has become an important railway junction of significance for all of Sweden.
Hanaslövsberget offers three alpine ski runs and fun park for
snowboarders. Huseby Bruk is a vibrant industrial community dating back to the 1620’s, here you can experience the
joy of gardening, crafts and liveliness. Tyrol is a cultural folk
park which organizes music festivals and vintage car shows.
Hjärtenholm is Kronoberg’s agricultural museum which offers
interesting exhibitions. Experience the Åsnen area that offers
many adventures, either by canoe or bicycle.

Kom till Alvesta och
upplev naturen på riktigt.

Sjöparkens Camping med
Borgen Lenhovda............... H4

Sjög., LENHOVDA
Tel................................0474-200 78
www.foreningenborgen.se
Se även vår annons

Besök www.visitalvesta.se för mer info eller
kontakta oss på: Alvesta turistinfo
turistbyra@alvesta.se 0472-152 55

Såganäs Camping..............................E5

Endast tält, Tents only
GPS Koordinater:
Lat N 56° 36´ 35” Lon E 14° 13´ 41”
343 71, DIÖ
Tel.................................................070-552 12 69

Törnabygd Naturcamping...................F6

Lat N 56° 34’ 13.2” Lon E 14° 42’ 58.1”
Tryteke Eriksberg, URSHULT
Tel....................................................0477-260 42
www.informa.nu/tornabygd/

Vildmarkscampingen Hallsjö............. D4

Lat N 56° 57’ 36.8” Long E 13° 59’ 35.3”
Möjlighet till fiske, uthyrning av roddbåt, kanot
och 2 st stugor.
Avfart 82, LAGAN
Tel....................................................0372-320 13
www.hallsjovildmarkscamping.se

SHOPPING

LESSEBO

Orthex Sweden AB,
Fabriksförsäljning............................. G6

Växjöv. 1, TINGSRYD
Tel....................................................0477-450 00
www.orthexgroup.com
Se även vår annons

VANDRARHEM

www.kostabodaarthotel.se

H4

Lessebo is centrally located and offers our visitors a wide variety of nature experiences. There are
lovely walking trails, wonderful hiking trails and fishing waters. One of Sweden’s most visited tourist destinations, the Glasriket (Kingdom of Crystal), is also located here. Obviously, the glassworks are the main
attractions but there is also shopping and exhibitions of the world’s most beautiful glass creations. In
Kosta, you will find several fashion outlets including; interior and designer goods, clothing and shoes.

Holken, Yxnanäs............................... H6

Yxnanäs, ÄLMEBODA
Tel............................. 0477-660 85, 0477-164 11
www.holken.eu
www.holken-yxnanas.se

Lessebo som ligger mitt i utvandrarbygden erbjuder besökaren ett rikt utbud av naturupplevelser. Här finns härliga strövområden, fina vandringsleder och fiskevatten. Ett av Sveriges mest
besökt turistmål, Glasriket, ligger också här. Glasbruken är självklara besöksmål men här finns
även shopping och utställningar av världens vackraste glas. I Kosta hittar du ett flertal märkesoutlets med bland annat inrednings- och designvaror, kläder och skor.

FABRIKS
FÖRSÄLJNING
fynda i TÄLTET

Stor sortering av balkonglådor, krukor, amplar,
förvaringsboxar, matlådor, vispskålar
mm i plast till FYNDPRISER.

Orthex Sweden AB

G6

Sjöparkens

Camping

HOTELL

0474-20078, 0709-384789, 0708-940344
Sjögatan, 364 42 LENHOVDA
www.foreningenborgen.se

Hotell Lagadalen & Wärdshus AB....... D4

Storg. 28, LAGAN
Tel....................................................0372-301 62
www.lagadalen.com

H4

Allemansrätten medför också skyldigheter
Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång,
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra
andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

Hotell Värend.....................................F4

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans mark – men inte
över tomt, plantering och växande gröda. Håll avstånd till boningshus. Du
som rider måste vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Kungsg. 27, VÄXJÖ
Tel.................................................0470-77 67 00
www.hotellvarend.se

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga grinden efter dig. Du
får inte störa djuren och inte skada stängsel.
Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta nära
boningshus, i grupp eller flera dygn på samma plats.

Kosta Boda Art Hotel......... H4

Stora Vägen 75, KOSTA
Tel................................0478-348 30
www.kostabodaarthotel.se
Se även vår annons

Solvikens Pensionat.......................... G5

Somrav. 1, INGELSTAD
Tel....................................................0470-382 80
info@solvikens.com
www.solvikens.com
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Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna och i landets
fem största sjöar. I övrigt vatten krävs tillstånd. Stör inte yrkesfisket.
Kasta aldrig fiskelinor och krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för
djuren.
Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar
och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna i terrängen. Du
får parkera ditt fordon och ställa husvagnen direkt intill vägen om du inte
hindrar trafiken eller dem som arbetar i skog och mark.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan skadas av
krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din rast-plats så som du själv
skulle vilja finna den.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand utom i närheten
av boningshus eller där landstigningsförbud gäller.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan bli
skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda
aldrig på klippor – de spricker och får obotliga sår.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden under noggrann
uppsikt. Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Naturvårdsverket
Mer information om allemansrätten finns
på Naturvårdsverkets hemsida
www.naturvardsverket.se

Tingsryd is known for its excellent cycling and hiking trails, which can be used most of the year,
and canoe trails that are wonderful in the summer. There are also many lakes and rivers for swimming
and fishing. If one prefers a walk, there are evergreen forests and if you’re lucky maybe you can find
some berries and mushrooms.
For those interested in culture, we offer summer markets, concerts, summer theaters, music festivals,
art exhibitions, craft days and even more exciting things to do.

UPPVIDINGE
Som turist i Uppvidinge kommun finns det mycket att besöka. Här kan du se glasriket med
gamla och nuvarande glasbruk och glashyttor. Missa inte heller Granhults kyrka, monumentet
vid Sandsjön eller Lenhovda tingshus. Lär dig mer om bygdens historia på någon av våra hembygdsgårdar eller på Klavreströms bruksmuseum där man tidigare framställt järn. Njut även av
vår vackra natur med sjöar och skogar och ta ett svalkande bad eller sätt fiskelyckan på prov i
något av våra fina fiskevatten.
As a tourist in Uppvidinge Municipality, there is much to see. You can see Glasriket at its best
with old and new glass works along with glass production. Don’t miss Granhults Church, the monument at Lake Sandsjön or Lenhovda Courthouse. Learn more about local history at one of our homesteads or Klavreström Industrial Museum which has historically produced iron. Also enjoy the beautiful scenery of lakes and forests, take a swim or test your luck fishing at one of our fishing grounds

VÄXJÖ
Växjö är residensstad för Kronobergs län och
stiftsstad för Växjö stift. En av kommunens mest kända
byggnader är den vackra domkyrkan. Staden är nästan
omringad av sjöar så här har du alltid nära till vattnet.
I många av sjöarna finns gott om fisk så passa på att
köpa ett fiskekort och prova fiskelyckan. Ett av Sveriges
äldsta museum, Smålands museum – Sveriges glasmuseum, finns här. Redan 1792 började de första föremålen
samlas in till museet. Är man intresserad av det svenska
glaset och glasbrukens historia får man inte missa ett
besök här.

Säsongsöppet, mitten av april tom sept:
vardagar 10-18
lördag 10-14

TINGSRYD tel 0477-45000
orthexgroup.com

TINGSRYD
Tingsryd är bland annat känt för sina fina cykel- och vandringsleder, som kan nyttjas större
delen av året. Här finns även kanotleder som är underbara under sommarsäsongen. Det finns
även många sjöar och vattendrag som inbjuder till bad och fiske. Föredrar man en skogspromenad finns här vida skogar och har man tur kanske man kan hitta lite bär och svamp. För den
kulturintresserade erbjuds välbesökta sommarmarknader, konserter, sommarteatrar, musikfestivaler, konstutställningar, hantverksdagar och mycket annat spännande.

LJUNGBY
Ljungby kommun bjuder på många härliga upplevelser. Här finns djupa skogar och över 100
sjöar, däribland en av Sveriges största och viktigaste insjöar, Bolmen. I Bolmen finns över 365 öar
att kryssa emellan. Det finns många kulturbyggnader i Ljungby och många konstnärer har satt sin
prägel på stadens kulturliv. Genom centrum rinner ån Lagan, sju broar binder samman den lilla
staden som med sin charm bjuder på konst, kultur, mat och boende.
Ljungby Municipality has many wonderful experiences to offer. There are dense forests and
over 100 lakes. Bolmen is one of the largest and most important lakes and has over 365 islands to
cruise between. There are many cultural buildings in Ljungby and many artists have left their mark
on the city’s cultural life. The Lagan River flows through the City’s center and there are seven bridges
connecting the charming small town which offers art, culture, food and accommodation.

MARKARYD
Här kan du njuta av den vackra naturen som innefattar både skog, sjöar och jordbruksområden. Lagan går genom hela kommunen och ger härliga förutsättningar till fiske, bad, kanotning och
mycket annat. Här finns också fornminnen, vackra kyrkor och Skagaholm, medeltidsbefästningen,
som är väl värda ett besök.

Växjö is the county seat of Kronoberg County and the
official city for Växjö Diocese. One of the City’s most famous
buildings is the beautiful cathedral. The city is almost
surrounded by lakes, so you are always close to the water. In
many of the lakes there are plenty of fish with opportunities
to buy a fishing license and go fishing. One of Sweden’s
oldest museums, the Museum of Småland - Swedish Glass
Museum is here. As early as 1792, objects started to be
collected in the museum. If you are interested in Swedish
glass and glassworks history, then you should not miss a
visit here.

ÄLMHULT
I Älmhult möts den stora och den lilla världen.
I kommunen finns små gårdar och byar men även världens första IKEA-varuhus med över en
miljon besökare om året. Älmhult ligger vid sjön Möckeln och har en vacker vildmarksnatur
med chanser att se älg, rådjur och andra av skogens invånare. Här finns även kanotled och ett
rikt kultur och fritidsutbud. Carl von Linnés födelseplats, Linnés Råshult som är Sveriges tionde
kulturreservat, är ett uppskattat besöksmål i kommunen.
This is where the big and the small world meets. The municipality has small farms and villages
but also the world’s first IKEA store with over a million visitors a year. Älmhult is located on Lake
Möckeln and has a beautiful wilderness scenery with chances to see elk, deer and other forest inhabitants. There is also canoeing along with rich cultural and leisure activities. Carl Linnaeus’ (Carl
von Linnés) birthplace is Linnès Råshult, Sweden’s tenth culture reserve and is a large attraction in
the municipality.

Always make sure that
it is not forbidden to

Klasamåla 23, URSHULT
Tel.................................................073-047 33 05
asnenrokeriet@hotmail.com
www.facebook.com/
Åsnenrökeriet-120378941378884

current time and
location. To be sure,
call +46 470 186 80

• Smålands museum • Sveriges glasmuseum • Utvandrarnas hus
• Kronobergs slottsruin • Ångaren Thor • Kronobergsarkivet
• Kulturarvscentrum Småland • Hjärtenholms lantbruksmuseum

Åsnenrökeriet....................................F6

ARE YOU
ALLOWED
TO MAKE A
CAMPFIRE?

Löckna Camping & Stugby..................C4

Med sitt strategiska läge har Alvesta blivit en viktig
järnsvägsknut av betydelse för hela Sverige. Hanaslövsberget erbjuder tre alpina nedfarter och fun-park för snowboardåkare. På Huseby Bruk som är en levande bruksmiljö
med anor från 1620-talet kan du uppleva trädgårdsglädje,
hantverksglädje och livsglädje. Den kultförklarade folkparken Tyrolen anordnar musikfestivaler och veteranbilsträffar
och Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm bjuder på
intressanta utställingar. Upplev Åsnenområdet som bjuder
in till många äventyr, antingen i kanot eller på cykel.

DID YOU PUT
OUT YOUR FIRE
COMPLETELY?

Lat: 57º 2. 604N Long: 14º 2. 063E
Toftaholm, LAGAN / VITTARYD
Tel....................................................0370-440 35
e4anscamping@hotmail.com
www.e4anscamping.com

RÖKERI

Tourism in Markaryd! Here you can enjoy the beautiful scenery that includes forests, lakes and
agricultural areas. The Lagan River goes through the municipality and provides many wonderful opportunities for fishing, swimming, canoeing and more. There are also antiquities, beautiful churches
and Skagaholm, a medieval fortress that is well worth a visit.

and drown all embers,
not just the red ones.
Stir until all embers are
extinguished.

E4-ans Camping............................... D3

ALVESTA

Emergency? call 112

Kajv. 4, SKRUV
Tel................................0478-201 33
www.skrufsglasbruk.se
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Kronobergs län som inrättades 1674 utgör
den sydvästra delen av landskapet Småland.
I söder gränsar Kronberg till Blekinge och
Skåne län, i väster till Hallands län, i öster till
Kalmar län och i norr till Jönköpings län. Länet bjuder på vacker natur med mycket skogar och sjöar där besökaren får härliga naturupplevelser. Här finns bland annat Glasriket,
världens första IKEA, ett handpappersbruk,
Växjö domkyrka och Linnés födelseplats, Linnés Råshult.
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Kronoberg was established in 1674 and
located in the Southwestern part of Småland.
It borders the provinces of Blekinge and Skåne
Counties to the South. Halland County is to the
west, Kalmar County to the east and Jönköping
County to the north. The beautiful scenery
offers many wonderful nature experiences with
forests and lakes. Among Glasriket (Kingdom of
Crystal), you can also find the world’s first IKEA,
a paper mill, Växjö Cathedral and Linnés Råshult
(Linnaeus’ birthplace.)

LANDSKAPSDJUR

PROVINCE ANIMAL

Utter

Otter

Uttern är ett mårddjur som är släkt med mård,
grävling, järv, hermelin, vesslor, iller och mink.
Uttern är en lekfull filur, pigg och vaken med
glittrande mörka ögon. På land tar den sig
fram lite kutryggigt med klumpiga språng
men i vattnet rör sig uttern smidigt. Uttern har
brunglänsande päls, med ljusare färg på strupe, bröst och buk. Pälsen är specialanpassad
till ett liv i vatten. En utter kan stanna under
vattenytan upp till 45 sekunder.

The Otter is a Mustelids and related to the
marten, badger, wolverine, ermine, weasels, polecats and minks. The Otter is a playful rascal,
alert and awake with sparkling dark eyes. On
land, it is a little clumsy but when it jumps into
the water it swims wonderfully smooth.
It has brown shiny hair, with lighter on the throat,
chest and abdomen, and is specially adapted to
life in the water. An otter can stay under water for
up to 45 seconds.

Från nos till svansspets blir en vuxen utter
90-120 cm lång och den väger mellan 4-12
kg. Honorna är lite mindre än hanarna När uttern är två-tre år blir den könsmogen. Honan
är dräktig i cirka 60 dagar och får en till fyra
ungar.

From snout to tail tip, an adult otter can be 90120 cm long and weigh between 4-12 kg. Females are slightly smaller than males and they are
sexually mature when they are two to three years
old. The female is pregnant for about 60 days
and can have one to four cubs.

Uttern är ett rovdjur och livnär sig till största
delen på fisk. Främst mört, braxen och gädda
men även groddjur, kräftor små dägg-djur,
sjöfåglar och stora vatteninsekter är annat
som faller uttern i smaken. Dieten varierar
under året beroende på vilka bytes-djur som
finns. Uttern lever nära vatten, vid sjöar och
åar, längs kuster och i skärgårdar. Den kan
även vandra långa sträckor på land mellan
sjöar och den genar ofta över uddar och näs.
I Sverige är uttrarna aktiva främst under natten då de patrullerar sina hemområden. Under
de ibland milslånga vandringarna markerar de
sin närvaro med spillning och doftande analsekret på uppstickande föremål som stenar,
trädrötter och tuvor nära vattnet.
Uttern är idag hotad eller försvunnen inom
stora delar av Europa men i Småland finns
fortfarande ett mindre bestånd kvar.

The otter is a predator feeding mainly on fish,
roach, bream and pike. Amphibians, crayfish,
small mammals, birds and large aquatic insects
are other things that are tasty for otters. The
diet varies throughout the year depending on the
prey available. Otters live near the water, in lakes
and rivers, along coasts and archipelagos. It can
also migrate long distances on land between
the lakes and knows all the shortcuts. In Sweden, otters are active mainly at night when they
patrol their areas. Sometimes during their long
nightly activities, they highlight their presence
with smelly anal secretions on protruding objects such as rocks, tree roots and tufts near the
water. Otters are now threatened in much of the
Europe but in Småland there are still a few left.

