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GRANHULTS KYRKA 800 ÅR
Sveriges äldsta bevarade träkyrka finns i Uppvidinge. Kyrkan byggdes med färskt
timmer år 1217, vilket dendrokronologiska undersökningar visat. Under 1600- och
1700-talen byggdes den till med sakristia och vapenhus. De målningar som smyckar kyrkans tak och väggar tillkom i mitten av 1700-talet och är målade av den kände
kyrkomålaren Christian Zschotzscher. Kyrkomiljön omfattar även stiglucka och
separat klockstapel samt komministerboställe och loftbod som utgör hembygdsgård. Biskop Esaias Tegnér ville riva kyrkan när den nya stora kyrkan i Nottebäck
byggdes 1837 - Granhultsborna vägrade lyda och räddade därmed kyrkan till
eftervärlden. I dag är den en omtyckt kyrka för vigslar, musikgudstjänster och
övriga ordinarie gudstjänster. Evenemang under jubileumsåret annonseras i kommunens evenemangskalender och på kyrkans webbplats.
www.uppvidinge.se www.granhultskyrka.org/
EVENEMANGKALENDER Information om aktuella evenemang som är öppna
för allmänheten finner du på kommunens webbsida under evenemang. Annonsering sker även via sociala medier och i tidningarna. Passa på att skicka in era evenemang till oss så hjälper vi er att sprida informationen på både web och i media.
FÖRENINGSREGISTER I den här guiden finns ett föreningsregister så som det
ser ut efter eventuella uppdateringar i mars 2017. Alla föreningar ansvarar själva
för sina uppgifter! Har vi ofullständiga eller felaktiga uppgifter? Meddela i så fall
aktuell förening så att de anmäler det till oss. Ni finner även föreningsregistret på
kommunens webbplats där det uppdateras löpande under året.
BARN OCH UNGDOM Kultur för alla barn – i samverkan med kulturskolan och
grundskolan, biblioteken och teaterföreningen erbjuds alla barn teater, musik och
dans på hemmaplan.
IDROTT OCH AKTIVITETER FÖR ALLA Idrott och motion för alla – föreningarna och SISU/ Smålandsidrottens utvecklar ständigt sin verksamhet för barn och
unga, nyanlända i integrationsprojekt samt de äldre i Sund, smart senior! Under
åren 2016 – 2018 genomförs ett särskilt projekt i Uppvidinge kommun för att öka
andelen flickor som deltar i föreningsledda aktiviteter. Detta sker i samarbete med
Smålandsidrotten
TIPS FRÅN OSS: Besök den vackert belägna golfklubben Uppvidinge Golfklubb i
Klavreström. Här kan du spela golf i naturskön miljö. De erbjuder även kurser för
nybörjare, både barn, unga och vuxna.
Annika Persson
Kultur- och fritidschef

Sophie Palm
Kultur- och fritidskonsulent
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Kultur och fritid

Foto: Louise Wargklev/Uppvidinge Tidning

Midsommarfirande i Fröseke. Foto: Christina Holmström

KONTAKTUPPGIFTER
Kultur- och fritidschef Annika Persson
• Ledningsansvar
• Kulturfrågor
• Naturverksamhet
• EU-administration
• Biblioteksverksamhet
Telefon......................................................................... 0474-470 33
Mobil......................................................................... 070-376 93 40
E-post: annika.persson@uppvidinge.se

INFORMATION
Reception
Turistinformation
Kommunhuset
Kyrkbacken, Box 59 Åseda
Telefon....................................................................... 0474-470 00
Fax.............................................................................. 0474-470 01
E-post: turism@uppvidinge.se
Webbplats: www.uppvidinge.se

Kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm
• Stöd till föreningarna
• Koordinering av kultur- och fritidsverksamhet för barn och
ungdomar
• Kultur- och fritidsverksamhet
• Lotteritillstånd
Telefon......................................................................... 0474-470 31
Mobil......................................................................... 070-649 70 31
E-post: sophie.palm@uppvidinge.se
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Glasriket
Telefon....................................................................... 0481-452 15
E-post: info@glasriket.se
Webbplats: www.glasriket.se
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Barn och ungdomars kultur och fritid

Foto: Louise Wargklev/Uppvidinge Tidning

BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
Kyrkorna och församlingarna har barn- och ungdomsgrupper med aktivteter som t ex pingis, innebandy, hobby, drama
och bakning. Vissa kyrkor har även läger- och friluftsliv, körsång, scouter och driver fritidsgård. För information kontakta
respektive församling, se kontaktuppgifter i slutet av denna
broschyr.
KOMPISKORTET
Kompiskortet är till för dig som har en funktionsnedsättning,
för att du ska kunna ta del av olika aktiviteter och arrangemang. . Det är personligt och du betalar som vanligt men din
kompis, släkting eller familjemedlem följer med gratis. Kortet
gäller för dig som är skriven i Uppvidinge kommun.
Kortet gäller i Kronobergs län hos de arrangörer som har
anslutit sig till Kompiskortet. Du får själv söka information om
vilka arrangörer som är anslutna i respektive kommun.
Uppvidinge kommun utgår från att alla kommuninvånare ska
kunna ta del av det utbud som finns inom kultur-, fritids- och
idrottsaktiviteter. Kompiskortet ses som ett led i det arbetet.
TEATER FÖR BARN
Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden har i
sina mål prioriterat barn och ungdom. De anslår årligen en
summa pengar för inköp av professionell kultur att visa i
skola/förskola.
Målet är att alla barn från 4 års ålder till och med årskurs 3 ska
få uppleva scenkonst två gånger per läsår. Alla elever i årskurs
4-9 ska få uppleva scenkonst en gång per läsår. Scenkonst kan
vara teater, konsert eller dansföreställning.

Foto: Louise Wargklev/Uppvidinge Tidning

För att bättre kunna förankra kulturen i skolans övriga verksamhet har det bildats ett nätverk av kulturombud på de olika
skolorna. Nätverket bidrar till att höja kvaliteten på kulturutbudet för alla elever i kommunen. Avdelningen för kultur och
fritid samordnar samt håller i ekonomi och arrangemang.
FRITIDSGÅRDAR
Fritidsgårdarna är mötesplatser för ungdomar från högstadiet
och uppåt i åldrarna. Gårdarna drivs av föreningar och föräldrar i samverkan. Uppvidinge kommun stödjer verksamheten
genom bidrag men också genom verksamhetsanpassat stöd i
form av utbytesträffar och utbildningar.
Fritidsgården i Åseda är öppen på fredagskvällar under skolterminerna och finns på följande plats:
Svenska kyrkans församlingshem, ungdomslokaler drivs av
föreningar och föräldrar.
IDROTTSFÖRENINGAR
Inom föreningslivet prioriteras barn- och ungdomsverksamheten. Det finns möjlighet att spela bl a handboll, golf, fotboll,
ishockey, badminton och volleyboll samt rida, orientera, köra
motocross, skjuta med luftgevär, träna, styrketräna, simma och
träna gymnastik.
Det finns två ridskolor i kommunen, en i Lenhovda och en
utanför Åseda. De har även ridning för personer med funktionsnedsättning. Kontakta idrottsföreningen som har den
aktivitet som du är intresserad av för att få mer information.
Du hittar kontaktuppgifter i föreningsregistret.
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Foto Anna Tigerström / Uppvidinge kommun

KULTURSKOLAN
På Kulturskolan kan man lära sig spela de flesta instrument
och även få undervisning i dans, drama och bild. Vår personal har en omfattande utbildning och erfarenhet. De ägnar sig
regelbundet åt fortbildning, något som kan ses som en kvalitetsgaranti.
De som deltar i våra orkestrar eller i andra grupper inom Kulturskolan lär känna nya kamrater och får unika möjligheter att
framträda inför publik.
Under skolans mer än 50-åriga historia har ett stort antal elever
blivit professionella musiker eller duktiga amatörer. Breddningen från musikskola till kulturskola 1992 ger goda möjligheter till en stabil grundutbildning inom våra ämnen. Det bär
du med dig och har glädje av hela livet.

Från och med höstterminen 2017 erbjuder Uppvidinge kulturskola 4-6 åringar att spela fiol eller cello. Detta genom att på ett
lekfullt sätt med små steg lära sig instrumentet med mamma
eller pappa vid sin sida.
SOMMARBOKEN
Under sommarlovet kan elever från årskurs 1 till och med sista
året på gymnasiet vara med i vårt lokala läsprojekt Sommarboken. Beroende på årskurs läser man ett antal böcker och skriver sedan en kort recension. De som deltar i Sommarboken får
en bok i present och projektet avslutas med prisutdelning och
fika på hösten. Även vuxna kan delta i Sommarboken och är
då med i utlottningen av priser. Blanketter till Sommarboken
hämtas på biblioteket eller via webben.

Natur och kultur i Uppvidinge
NY BOK OM UPPVIDINGE
I boken Natur och kultur i Uppvidinge finner du mängder av tips om utflyktsmål, promenadvägar, besöksmål, äventyr för barn samt kultur- och naturupplevelser av alla de sorter.
Med hjälp av fantastiska bilder och beskrivande texter skildras vår kommun på ett fängslande sätt.
Boken finns att köpa på biblioteken i kommunen samt i receptionen i kommunhuset.
NATURUTFLYKTER I UPPVIDINGE
Från mars till oktober kan du delta i mängder av spännande naturutflykter i Kronobergs
län, varav flera i Uppvidinge. I Länsstyrelsen Kronobergs guide Naturutflykter 2017 finns
tips om allt från fågelexkursioner, kräldjurssafari och vandringar i spännande miljöer. Besök
Länsstyrelsen för mer information:
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/nyheter/2017/Pages/Naturutflykter-2017.aspx
Foto:Lars-Göran Abrahamsson/N. motiv
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Besöksmål
Uppvidinge kommun är en ”Glasriketkommun” med en lång
och rik historia.
Rosdala glasbruks många ålderdomliga byggnader bildar en
kulturhistorisk mycket värdefull miljö och man har en museidel utan motstycke i Glasriket. Rosdala glasbruk är det enda
glasbruket i Glasriket som är byggnadsminne.
MUSEER OCH KYRKOR
Granhults kyrka
Granhults Kyrka är Uppvidinge kommuns förnämsta kulturskatt. Kyrkan byggdes runt år 1217 under den stora romanska kyrkobyggnadsperioden och är Sveriges äldsta bevarade
träkyrka. Bredvid kyrkan, i det gamla kaplansbostället från
1700-talet, ligger Granhults Hembygdsgård.
I år firar Granhults kyrka 800 år – håll utkik på deras hemsida
och i evenemangskalendern för mer information.
Visningar av kyrkan samt kaffeservering bokas på
telefon ....................................................................... 070-243 59 48
Lizelotte Martinsson.
www.granhultskyrka.org

KLAVRESTRÖMS BRUKSMUSEUM
Museum över Klafreströms Bruks historia från 1736 till 1972
och visning av gamla gjutjärnsföremål från stångjärn till
moderna gjutna villapannor.
Öppettider
26 juni till och med 28 augusti 2016
onsdagar ....................................................................... 19.00-21.00
söndagar ....................................................................... 16.00-20.00
Annan tid kan gruppbokningar göras hos
Lars-Eric Hammarström
Tfn ............................................................................. 070-654 09 67
Eva Johansson
Tfn............................................................................. 073-348 41 61
Anette Magnusdottir
Tfn ............................................................................. 073-270 80 41
Biodlarmuseet ligger i Älghult vid vägen mot Målerås. Museets olika rum är en resa i tiden med början på 1500-talet. I ett av
rummen finns en utställning om modern biodling.
HEMBYGDSGÅRDAR
Granhults kyrka, kaffeservering efter beställning,
telefon ....................................................................... 070-243 59 48
Älghults hembygdsförening
Lenhovda Hembygdsgård
Åseda hembygdsförening
Nottebäcks hembygdsförening
Se kontaktuppgifter i föreningsregistret.

Lenhovda Tingshus
Redan under medeltiden fanns det ett häradsting i Uppvidinge
härad. Det nuvarande Tingshuset byggdes på 1770-talet och
är statligt byggnadsminne. Intill Tingshuset ligger fängelset ”Tjuvakällaren” och alldeles utanför samhället på vägen
mot Merhult ligger avrättningsplatsen ”Skarpåsen”. I dag är
Tingshuset ett levande kulturhus där olika föreningar har sina
undervisnings- och samlingslokaler.
Guidning av Tingshuset efter överenskommelse på
telefon........................................................................ 073-039 54 00

MONUMENTET VID SANDSJÖN, VÄGERSHULT
Sveriges enda monument till minne av andra världskriget finns
vid väg 31 vid rastplatsen vid Vägershult söder om Lenhovda.
Det restes 1945 av de tyska och österrikiska soldater som varit
internerade i en förläggning som fanns på platsen. Soldaterna
hade flytt från kriget i bland annat Norge och Finland. Under
interneringen arbetade man med vägbyggnationen Lenhovda
- Kosta.
Monumentet var en gåva till Sveriges folk för den gästfrihet
och den trygghet som de hade fått. För ortsbefolkningen är det
en viktig länk i bygdens historia, ett kulturminne. Monumentet
föreställer en man som står
på en stensockel och som
med sin högra fot krossar
ett hakkors.
På sockelns framsida finns
en text som i översättning
lyder ”Till erinran av de tyska internerna 1944 - 1945”.

Tjuvakällaren, Lenhovda Foto: Lars Thor

På baksidan av sockeln
finns skildrat bland annat
de internerades dröm om
ett eget hem och familj i
sitt gamla fosterland någon
gång i en framtid.
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Välkommen till biblioteket!

Var du än bor i kommunen är du välkommen till alla våra bibliotek - ditt lånekort gäller överallt! Du kan låna och lämna på
vilket av våra bibliotek du vill.
BIBLIOTEKET – DITT VARDAGSRUM
Här hittar du böcker för alla smakriktningar och intressen.
På biblioteket kan du även läsa dagstidningar och låna tidskrifter. Överallt finns det dessutom möjlighet att gratis söka
information på Internet. Använd gärna de databaser som
erbjuds. Gillar du att titta på film? Här kan du låna film för
vuxna och barn. Vill du ”läsa” med öronen? Låna en ljudbok!
Biblioteket har särskilda medier för synskadade och personer
med funktionsnedsättning. Samtliga bibliotek är anpassade för
rörelsehindrade.
BOKEN KOMMER
Biblioteket erbjuder även den kostnadsfria tjänsten Boken
kommer för de som av olika anledningar inte kan ta sig till
biblioteket på egen hand. Det kan vara på grund av ålder eller
att man har ett funktionshinder av något slag. Med Boken
kommer levereras böckerna direkt hem till låntagaren.
EVENEMANG
Biblioteken erbjuder kulturprogram för vuxna i form av föreläsningar och författarbesök, ofta i samverkan med föreningar
och studieförbund.
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PRESSREADER
Med ditt lånekort kan du via bibliotekets hemsida:
https://bibliotek.uppvidinge.se använda Pressreader. Här
kan du läsa över 6000 tidningar och tidskrifter från fler än 100
länder på över 60 olika språk .
UTFORSKA BOKENS OCH BIBLIOTEKENS VÄRLD PÅ
WEBBEN!
Besök gärna bibliotekets webbplats – den är öppen dygnet runt
året om! Här kan du bland annat få information om vad som
är på gång på biblioteket och aktuella öppettider. Du kan söka
efter böcker och andra medier, reservera din favoritbok eller
låna om dina låneböcker. Du får också möjlighet att tycka till,
sätta betyg, recensera eller spara listor med intressanta böcker.
Du kan ladda ner e-böcker och lyssna på strömmande e-ljudböcker.
Vissa tjänster kräver att du anger ditt bibliotekskortsnummer
och personliga PIN-kod. PIN-koden får du på biblioteket. Bibliotekets personal hjälper gärna till om du vill veta mer om
tjänsterna på webbplatsen.
Personalens boktips kan du läsa på bloggen:
https://lashunger.wordpress.com/
Följ biblioteket på Instragram! @bokskatten
Mer information hittar du på:
https://bibliotek.uppvidinge.se

uppvidinge.kommunguide.se

Vill du kontakta oss är du välkommen att ringa,
besöka oss eller e-posta. bibliotek@uppvidinge.se
https://bibliotek.uppvidinge.se
Åseda
Ö. Kyrkogatan 7
Tfn...................................................................... 0474-470 51
Måndag, tisdag ....................................................... kl. 14-17
Onsdag ................................................... kl. 10-12 och 14-17
Torsdag .................................................................... kl. 14-19
Lenhovda
Kyrkogatan 5
Tfn...................................................................... 0474-473 03
Måndag .................................................................... kl. 14-17
Onsdag ..................................................................... kl. 14-19
Torsdag .................................................................... kl. 10-12
Nottebäck
Klavrevägen 32, Norrhult
Tfn...................................................................... 0474-472 51
Måndag .................................................................... kl. 14-19
Torsdag .................................................. kl. 10-12 och 14-17

Alstermo
Mötesplats Alstermo
Tfn...................................................................... 0481-474 81
Måndag .................................................. kl. 10-12 och 14-17
Onsdag ..................................................................... kl. 14-19
Älghult
Högsbyvägen 5
Tfn...................................................................... 0481-474 28
Tisdag ....................................................................... kl. 14-18
Gymnasiebiblioteket
Floragatan 2, Åseda
Tfn...................................................................... 0474-471 36
Öppet enbart för lärare och elever.
Övriga tider är våra bibliotek öppna för förskola, skola
och grupper
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Göra

Strandbadet i Älghult. Foto: Christina Holmström

BADA

GÅ PÅ BIO ELLER SE EN OPERA

Kommunala badplatser:
Fröseke - Uvasjön
Klavreström - Änghultasjön
Lenhovda - Lenhovdasjön
Lindshammar - Boskvarnasjön
Nottebäck - Madkroken, Sandviksbadet
Åseda - Björkåkragölen
Älghult - Älgasjön
Samtliga badplatser sköts och underhålls av ideella föreningar.

Aktuella bioprogram finns på lokala anslagstavlor och på
föreningarnas webbplatser.

Vattenkvalitet
Vill du ha uppgifter om vattenkvalitet och eventuell algblomning i badvattnen på kommunens badplatser? Gå in på kommunens webbplats, klicka på Göra och sedan Bad så får du
mer information om just den badplatsen du söker. Parametrar
Intestinala Enterokocker Presumtiva E.coli. Provet tas på 30
centimeters djup där vattendjupet är minst en meter.
Inomhusbad
Hälsans Hus i Åseda, för information se
www.halsans-hus.com eller ring 0474-711 40.

Du har möjlighet att se film på följande platser i kommunen:
Åseda Folkets Hus
Norrhults Folkets Hus
Fröseke Folkets Hus (se anslagstavlor)
Alstermo Folkets Hus (se anslagstavlor)
Sävsjöströms Folkets hus (se anslagstavlor)

SPELA BOULE
Vi har flera boulebanor i kommunen. De sköts av pensionärseller samhällsföreningarna. Det finns tre inomhusbanor, i
Alstermo, Lenhovda och i Älghult.
Åseda: Korpen Åseda
Älghult: Ekparken samt inomhusbana i fd glasbruket
Alstermo: Mötesplats Alstermo, inomhusbana
Norrhult: Norrhults station, Stationsgatan
Lenhovda: vid PRO-lokalen, Storgatan 12, IP samt inomhusbana i anslutning till ishallen vid idrottsplatsen

CYKLA DRESSIN
Gör en nostalgitur med rälsbuss från 1950-talet på smalspåret
mellan Åseda och Hultanäs. Information om att cykla dressin
på smalspåret mellan Åseda och Hultsfred finns på Föreningen Smalspårets webbplats www.smalsparet.nu.
10
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CYKLA BANVALL I UPPVIDINGE

TRÄNA PÅ GYM

Efter många år i dvala har nu våra banvallar fått nytt liv och
kan trafikeras med cykel istället för tåg. På din färd mellan
Lenhovda och Sävsjöström eller Åseda och Målerås har du
möjlighet att passera många historiska och natursköna platser

Det finns flera gym i kommunen:
Hälsans Hus, Åseda, 0474-711 40
Träna för livet, Lenhovda
Romarliden 1, 0474 - 208 11
Atlet styrketräningslokalen i Klavreström, NBK, 0474-403 26.

UTEGYM
För dig som vill träna utomhus finns idag två utegym i kommunen. De är gratis och kan användas av alla. I Åseda finner
du utegymet mitt i samhället bakom Hälsans hus som också
ansvarar för skötseln av anläggningen. I Lenhovda finns ett
mindre utegym i anslutning till elljusspåret och sköts av skidoch löpsektionen inom Lenhovda IF.

FISKA
I Uppvidinge kommun har du stora möjligheter att fiska
- även om du är rörelsehindrad. Här kan du fiska i strömmande vatten och i vackra insjöar. Här finns gädda, aborre,
naturliga öringstammar och inplanterad regnbåge.
Vår Fiskekatalog finns att hämta på biblioteken eller på vår
webbplats. I den finns en förteckning över kommunens samtliga fiskevårdsområden, försäljning av fiskekort, tillgång till
båt samt vilka fiskarter som är aktuella för respektive område.
I kommunen finns boendeanläggningar med personal som
kan fiske. Här kan du boka fiskeaktiviteter för familjen och
även för företaget och dess gäster.

SPELA GOLF ELLER BANGOLF
Golfbanan finns öster om Änghultasjön i Klavreström. Banan
har nio hål och byggs gradvis ut till en fullskalig niohålsbana.
Anläggningen ligger i ett naturskönt område med stora kulturvärden.
Bangolfanläggningar finns på följande orter:
Anläggningar finns i:
Alstermo — SMU:s sommarhem
Klavreström - Vandrarhemmet
Sävsjöström — Folkets hus
Åseda - Järnvägsgatan
Samtliga ligger centralt i respektive ort.

GÅ PÅ MARKNAD 2017
Lenhovda
Fredagen den 15 september
Åseda
Torsdagen den 10 augusti och torsdagen den 12 oktober
Älghult
Fredagen den 11 augusti och fredagen den 13 oktober

RIDA
Lenhovda Hästsportklubbs anläggning finns sydväst om
Lenhovda, väster om väg 31. Anläggningen består av ridhus,
stall, klubbhus och hagar samt uteridbanor.
Åseda ryttarförenings anläggning finns i Badeboda väster om
Åseda. Anläggningen består av ridhus, stall, klubbhus och
hagar samt uteridbana. Båda anläggningarna ägs av respektive förening.

PAINTBALL, CRICKET OCH
MOUNTAINBIKE
Inom Korpens regi i Åseda finns möjlighet att testa aktiviteter såsom paintball, circket, mountainbike kontakta Korpens
ungdomssektion för mer information.

GÅ PÅ TEATER
Det finns ett brett och varierat teaterutbud i hela kommunen. Mer information om föreställningar finns bland annat
på Regionteaterns och Riksteaterns webbplatser, samt den
lokala teaterföreningen Uppvidinge riksteaterförening.
www.regionteatern.se
www.riksteatern.se
www.uppvidinge.riksteatern.se
I Folkets Hus i Åseda visas även opera, som sänds från Metropolitan Opera i New York.
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Föreningsliv
Uppvidinge kommun satsar på ett rikt föreningsliv och en
god folkhälsa. Människor som kan utöva sina intressen tillsammans med andra får ett rikare liv och en bättre hälsa.
Inom föreningslivet ligger prioriteringen på barn- och ungdomsverksamhet.

Ishallar
Lenhovda ishall bokas hos
Lenhovda Idrottsförening...................................... 0474-210 11
info@lenhovdaif.se se även www.klubben.se/lenhovdaif
Åseda ishall bokas hos
Åseda Idrottsförening............................................ 0474-121 40
info@asedaif.com se även www.asedaif.com

Fotbollsplaner

Anläggningar och lokaler
Kultur- och fritidskontoret bokar tider i idrottshallarna i
Alstermo, Lenhovda och Åseda samt i gymnastiksalarna på
Nottebäckskolan och Älghultskolan.
Tfn.............................................................................. 0474-470 31
Fax.............................................................................. 0474-470 01
E-post: kulturochfritid@uppvidinge.se

Sporthallar

Alstermo idrottsplats, Alstermo IF,
048161592@telia.com se även www.alstermoif.se
Fröseke Kronovallen, Kronofors IF,
Lenhovda idrottsplats, Lenhovda IF,
info@lenhovdaif.se se även www.klubben.se/lenhovdaif
Norrhult Odenplan och Klavrevallen Klavreström, Norrhults
BK, www.norrhultsbk.se
Sävsjöström Alstervallen,
Sävsjöströms IF......................................................... 0474-221 16
Åseda idrottsplats, Åseda IF, info@asedaif.com
se även www.asedaif.com
Älghult Ekensvi, Älghults IF

Ridsport
Lenhovda Hästsportklubb...................................... 0474-207 97
tavlingssekt@hotmail.com se även www.lenhovda-hk.se
Åseda Ryttarförening.............................................. 0474-122 85
personal@asedaryttarforening.se
se även www.asedaryttarforening.se

Alstermo, Lenhovda, Åseda
Hel hall 100 kr/timme
Halv hall 50 kr/timme
B-hall i Alstermo och Lenhovda 50 kr/timme
Övriga lokaler på läktarna i Åseda 40 kr/timme
Badmintonbana 40 kr/timme
Hel hall vid turneringar, läger mm 725 kr/dag

Gymnastiksalar
Norrhult, Älghult 50 kr/tim

Stipendier och priser
Varje år uppmärksammar Kommunstyrelsen de personer
som på olika sätt betyder mycket för kulturen och för fritidssektorn i kommunen genom att tilldela dem Kommunstyrelsens stipendier eller priser.
Kommunens kulturstipendium är den äldsta utmärkelsen
och är också det största räknat till den summa som stipendiaten får. Kulturnämnden inrättade stipendiet redan 1979
och den förste stipendiaten var Sven Blomén från Älghult.
Han var en av bygdens verkliga profiler och en stark företrädare bland annat för hembygdsrörelsen. När Uppvidinge
kommun bildades föreslog han att kommunen skulle heta
Uppvidinge efter häradets namn. Ett neutralt och passande
namn för de fyra kommuner som skulle slås samman till en.
I Älghultskrönikan från 1979 har Elin Fredriksson skrivit en
lång artikel om Sven Bloméns värdefulla kulturgärning.
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Lenhovda Hembygdsgård Foto: Chiristina Holmström

Kulturmiljöer
Boken ”Kulturarv att vårda” som utgör en kulturmiljöplan
för Uppvidinge kommun finns att köpa på biblioteken och i
turistinformationen i kommunhuset. I boken finns ett urval
av kommunens allra värdefullaste kulturmiljöer presenterade på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.
Besök gravfältet från järnåldern i Lenhovda Hembygdsgård.
Gravfältet är ett av Värends största och här finns ungefär 170
gravar.

Hembygdsgårdar
Hembygdsgårdarna i Granhult, Lenhovda, Norrhult, Åseda
och Älghult har värdefulla samlingar som regelbundet visas
för allmänheten. De har aktiviteter och program, i form av
musik och slåttergillen med mera, som gör kulturarvet levande. Hembygdsföreningarnas kontaktpersoner och telefonnummer hittar du i Föreningsregistret.

Byggnadsminnen i Uppvidinge
I kommunen finns tre byggnadsminnen samt två områden
av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnadsminnena är
Tingshuset i Lenhovda, Norrhults Folkets Hus och Park samt
Rosdala glasbruk i Norrhult.

Foto: Chiristina Holmström

Två äldre odlingslandskap är intressanta för kulturmiljövården på nationell nivå. Det är Granhult samt Sävsjö säteri. För
med information se: www.uppvidinge.se
www.lansstyrelsen.se/uppvidinge

Granhults kyrka
Granhults kyrka är Sveriges äldsta bevarade träkyrka, byggd
1217, med inredning och målningar från början av 1700-talet.
Kyrkan ägs av församlingsborna och vårdas med ideella
krafter. Svenska kyrkan har gudstjänstverksamhet under
sommarhalvåret och där bedrivs kulturverksamhet i form av
konserter. I år väntas extra evenemang i och runt kyrkan då
man firar 800 år
www.granhultskyrka.org

Loftbodar
I boken ”Loftbodar i Uppvidinge kommun” presenteras
timmerbodar byggda under 1700-talet och framåt men med
byggnadshistoriska rötter i det medeltida byggnadsskicket.
Boken finns på biblioteken och i turistinformationen.

13

uppvidinge.kommunguide.se

Ut i naturen
Naturreservat
Var rädd om naturen!
Allemansrätten och dess skyldigheter gäller och det är inte
tillåtet att:
•
•
•
•

Tälta
Göra upp eld
Plocka blommor
Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet. Tänk också på att inte trampa ner gräset på ängarna så
att slåttern försvåras.

Libbhults ängar
På ett höjdområde med vid utsikt någon kilometer väster om
Klavreström hittar vi det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar. I ängsmarken växer vidkroniga hagmarksekar
och lindar. Här finns också några små bokbestånd där en del
träd är mycket stora. Boken föryngrar sig lätt trots att det är
långt norrut och högt över havet.
Förr var hela reservatet slåttermark och det gick åt många
dagsverken för att slå och bärga höet. Nu sköts delar av reservatet med slåtter och andra delar betas av nötkreatur. Många
av ängarnas mer ovanliga arter som kattfot, slåtterblomma,
granspira och brudborste finns det rikligt av.
I den sydvästra delen av reservatet rinner en bäck, Karrydsbäcken, även kallad Libbelta bäck. Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall, krokar och slingor ner från höjderna. I bäckdalarna växer en lundartad lövskog med bland
annat tvåblad, tandrot och vårärt i markskiktet. Markerade
strövstigar leder genom reservatet.

höskallra, kattfot, styvmorsviol och mängder av andra blommor i försommartid är en fantastisk upplevelse.
Förutsättningarna för denna blomsterprakt är magra ogödslade marker där gräset slås och forslas bort efter blommornas
fröspridning och därefter betande kreatur.
Texthäftet “Ängsstigen Våraskruv“ finns vid informationstavlan till reservatet. En vandring längs Ängsstigen ger besökaren en inblick i hur mycket och väl planerat arbete som
behövdes för att en familj skulle kunna försörja sig på gården.
Få ställen kan visa upp sig så oförändrade som Våraskruvs
gamla åkrar och ängar. Att markindelning och brukningsmetoder dessutom är mycket väldokumenterade gör besöket än
mer intressant.
Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri
med anor från medeltiden. I ängarna växer ekar som kan
ha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna gjorde
uppror mot Gustav Vasa. En markerad stig leder runt Våraskruvssjön. Väster om sjön går stigen genom naturskogsartad
barrskog.

Vitthults urskog
Vitthults urskog ligger cirka 4 kilometer nordost om Granhults kyrka, som är Sveriges äldsta bevarade träkyrka. Den
unika skogen är mycket gammal och nästan orörd. Många
av träden började växa på 1700-talet och den sista gallringen
utfördes 1914.
Skogen har varit fredad ända sedan 1937 som domänreservat.
Att vandra över de mossiga kullarna under lavklädda knotiga träd och kanske stöta upp en tjäder eller höra en spillkråka
är en stor upplevelse.

Våraskruv ligger mellan Sävsjöström och Marshult, nordöst
om Lenhovda. Ett besök i Våraskruvs naturreservat lämnar
ingen oberörd. Den överdådiga ängsfloran med Adam och
Eva, gullviva, slåttergubbe, brudsporre, nattviol, ängs- och

I Vitthults urskog finns döda träd i olika förmultningsstadier, där vedsvampar och trädlavar som tagellav och garnlav
växer. Marken är mager och få kärlväxter finns i reservatet.
Arbete pågår för att bilda ett större sammanhängande naturreservat. I det området ska Vitthults urskog, naturreservatet
Tängsjö fly samt Hjärtsjön, som ligger strax väster om urskogen, ingå.

Den välluktande blomman Natt och Dag som vid midsommartid
blommar runt Smedstorp, Fröseke. Foto: Christina Holmström

Skäraskogs egen och unika variant av Adam och Eva.
Foto Thorsten Zaar

Våraskruv
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Vildmarksleden

Hedasjön
Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och
Lenhovda. Förutom sjön med öar ingår också omkringliggande fastmark med talldominerad barrblandskog i mosaik
med myrområden. Sväkremossen som ligger söder om Hedasjön är helt odikad vilket är värdefullt eftersom en stor andel
av Kronobergs läns torvmarker är påverkade av dikning. En
stor del av området runt Hedasjön är nyckelbiotop. I den
gamla skogen finns enskilda tallar som är uppemot 230 år
gamla. Området är ett småkulligt moränbacklandskap. Två
moränryggar finns inom reservatet, en i den norra delen och
en längs Gräsmovikens sydöstra strand.

här bra fiskvatten och specialiteten ”strömfiske Alsterån”, där
man kan ta upp öring, gädda, abborre, mört med mera. Om
du hellre vill plocka svamp och bär har du också hamnat rätt,
då det finns många fina sådana ställen ut med leden.
För dem med botaniska intressen kan vi här erbjuda en rätt
unik flora. Vi får ju inte glömma bort dem som är intresserade
av fåglar och fågellivet, utmed leden finns ett fågeltorn där du
har fin vy utöver Södresjö med ett rikt fågelliv.

Vildmarksleden
Klavreström – Kolvesjö .................................................13,0 km
Kolvesjö – Lindshammar.................................................5,5 km
Lindhammar – Horshaga ..............................................10,4 km
Horshaga – Klavreström ................................................ 8,0 km
Hela leden ................................................................ cirka 37 km
Vildmarksleden är markerad med orange/röd markering på
träd och stolpar. I Lindshammar går leden gemensamt med
Höglandsleden cirka 1 kilometer. Karta över denna led finns
att köpa på Turistbyrån i Vetlanda.
Rekommendation: Gå medsols! Dricksvatten måste medtagas. Två rastplatser: Vid Kolvesjö och norr om Burlagga Fly.
Båda har vindskydd, toalett, grillplats och sopställ. Parkering
finns i Norrhult, Klavreström och vid glasbruket i Lindshammar.

Framtidsleden
Framtidsleden ligger naturskönt intill de Småländska skogarna runt samhällena Alstermo, Målerås och Älghult. Vi
är alltså i både Nybro och Uppvidinge kommuner, på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. Framtidsleden är en
gång- och cykelled på 38 kilometer, en rundslinga på befintliga skogsvägar.
Runt leden finns mycket att se och göra, helt beroende på
vad du har för intressen. Är du bland dem som tycker om
vildmarkslivet kan du här i skogarna träffa på bl a älg, rådjur,
räv, grävling, lodjur och varg. Tycker du mer om fiske finns

Förteckning över samtliga naturreservat
i Uppvidinge kommun
För mer information:
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Berga fly

Ravinen

Bockaskruv

Singelstorps fly

Ekhorva

Skäraskog

Fagraholms fly

Soldatmossen

Getaryggarna

Stocksmyr-Brännan

Hedasjön

Storasjöområdet

Hinkaryd

Vithult

Ideboås

Våraskruv

Kärngölsområdet

Ängshults björkhage

Libbhults ängar

Ösjöbol

15

