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När du har hittat till Uppvidinge 
kommer du ha svårt att slita dig här-
ifrån. Här har du möjlighet att njuta 
på riktigt. Av lugnet intill glittrande 
sjöar, av naturupplevelser i något av 
våra många naturreservat, av smaker 
och mathantverk av hög klass och av 
äventyr i olika former.

Är du intresserad av glashantverk, 
god mat i skön miljö, en adrenalin-
kick ovanför trädtopparna eller spän-
nande kulturhistoria? Med den här 
broschyren vill vi hjälpa dig att hitta 
det som passar just dig. 

Välkommen till Uppvidinge!

Uppvidinge i siffror
Folkmängd: Cirka 9 600

Antal naturreservat: 20

Antal sjöar: 231 som är större än ett hektar

Andel skog: 80 procent av kommunens yta

Turistinformation

Uppvidinge kommun
Kyrkbacken, Åseda
0474-470 38
receptionen@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se

Upplev Uppvidinge 
i sociala medier

Facebook
www.facebook.com
/uppvidinge

Instagram
@upplevuppvidinge

Twitter
@UppvidingeK

Upplev 2019 i Uppvidinge har producerats 
av Anna Tigerström, Magnus Jonsson och 
Diana Ortscheid Uppvidinge kommun

Foto omslag: Alexander Hall
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Vackra vaser i återvunnet glas 
hos Persson & Persson i Ösjöbol.
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Smålands Kafferosteri i Åseda förbereder kaffeprovning.

Onsdag 19 juni samt 26/6, 7/8 och 14/8 
Motorfika
Välkommen på Motorfika i Folkets hus i  
Norrhult klockan 18.00-20.00.
070-554 01 96
Facebook: Norrhults Folkets Hus och Park 
Arrangör: Norrhults Folkets Hus och Park

Torsdag 13 juni fram till 19 september
Trivseldans i Åseda Folkets park
Entré 180:-. Betala gärna med Swish. Servering 
med goda mackor, hembakat, och gratis kaffe. 
Klockan 18.00-22.00.
13/6: Micke Ahlgrens orkester
27/6: Fernandoz orkester
11/7: Lövgrens orkester
25/7: Skåningarna
8/8: Engdahls orkester
22/8: Donnez orkester
5/9: Mats Bergmans orkester
19/9: Mats Bladhs orkester
Vid frågor, ring 0703-581108.
Arrangör: Åseda Folkets park

Lördag 15 juni
Sommarhemskväll
Musikprogram i Alstervik med elever 
och lärare från Uppvidinge kulturskola.  
Klockan 19.00-20.00.
Arrangör: Equmenia Alstermo

Fredag 21 juni
Midsommar i Nylund
Kom och fira en klassisk midsommar tillsam-
mans med oss i Nylund. Lövade skrindor går 
från Fröseke centrum klockan 13.15. Uppvi-
dinge folkdansgille uppträder klockan 14.00. 
Dans och lekar runt midsommarstången till 
dragspelsmusik. För de yngre barnen finns 
fiskdamm. Lotterier, chokladhjul, kaffeserve-
ring samt korv med bröd finns för förtäring. 
Fri entré. 
Arrangör: Nylunds Byggnadsförening

Fredag 28 juni
Truck Meet
Åseda Truckmeet fortsätter att växa och inför 

Evenemang
fjärde upplagan storsatsar vi genom att expan-
dera träffen och erbjuda ett större nöjesområ-
de där bland annat Drängarna och Tennessee 
Tears kommer att uppträda! Öltältet håller öpp- 
et både dag- och kvällstid. Åseda Folkets park.
www.asedatruckmeet.se
Arrangör: Åseda Truckmeet

Lördag 29 juni
Glasbyn Målerås frodas
Glasbyn Målerås hälsar dig välkommen till en 
aktivitetsfylld förmiddag. Volvo P18-träff med 
massor av bilar. Kl. 11.00 inviger Christina Da-
vidsson Glasbyn Målerås Frodas! Gå en tips-
runda runt samhället och titta in i varje företag 
som håller öppet hus och har aktiviteter. 
www.maleras.nu
Arrangör: Glasbyn Målerås

Onsdag 3 juli SCENSOMMAR* 
Trio Smack med Dotterbolaget
En trickbaserad föreställning. Väskor som fast-
nar i luften, röda bollar som försvinner och 
återuppstår, hisnande ballongnummer, en 
ilsken enhjulingscyklist och en tom påse. En 
clowntrio jobbar på fullaste allvar med att roa 
publiken. De bjuder på en fysisk föreställning 
med magi, enhjulingsnummer och clowneri.
Brunnsparken, Åseda, klockan 10.00. Fri entré!
Scensommar arrangeras av Växjö kommun i samar-
bete med Region Kronoberg och alla åtta kommuner 
i Kronobergs län.

Fredag 9 juli SCENSOMMAR*
Flygare med Kompani Hint 
och Cirkus Saga
Tre vänner ger sig ut på ett lekfullt äventyr i 
luftrummet. Med vind i håret trotsar de tyngd-
kraften, hittar nya sätt att flyga och drömmer 
sig bort. Håll i hatten, spänn livremmen och 
stäng av paddan, för snart lyfter vi! En charme-
rande nycirkusföreställning med pilot-, flyg-, 
och uppfinningstema för hela familjen.
Bäckparken, Alstermo, klockan 10.00. Fri entré!
Scensommar arrangeras av Växjö kommun i samar-
bete med Region Kronoberg och alla åtta kommuner 
i Kronobergs län.
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FLER EVENEMANG
hittar du på www.uppvidinge.se

Tisdag 16 juli SCENSOMMAR*
Magiska mysterier med 
Doktorn & Arkadia
Doktorn och Arkadia har beslutat sig för att de-
monstrera några magiska egenheter, men de är 
inte helt överens. Ska de testa Doktorns magis-
ka utrustning, visa en flyguppvisning med en 
odöd uggla eller utföra ett korttrick? Möt Dok-
torn & Arkadia från TV-succén i ett hysteriskt 
äventyr genom Den Jordiska Dimensionen. 
Rekommenderas från 7 år.
Sjöparken, Lenhovda klockan 15.00. Fri entré!
Scensommar arrangeras av Växjö kommun i samar-
bete med Region Kronoberg och alla åtta kommuner 
i Kronobergs län.

Biljetter: www.smalandsoperan.se
Uppvidinge kommun, kommunhuset i Åse-
da, 0474-470 00 och Hotell Cardinal i Växjö, 
0470-72 28 00
biljetter@smalandsoperan.se 
Arrangör: Smålandsoperan

Torsdag 25 - lördag 27 juli
Olsmässan
Familjefest med aktiviteter och artister i centrala 
Åseda. Olsmässan bjuder bland annat på Slaget 
om Småland, en Strongman-tävling, som av-
görs under fredagen den 26/7, allsång och flera 
olika artister som uppträder. Pub och matserve-
ring.
Öppettider:
Torsdag 25/7 11.00-17.00 och 19.00-00.00
Fredag 26/7 11.00-17.00 och 19.00-01.00
Lördag 27/7 11.00-17.00 och 19.00-02.00
Fri entré dagtid. Kvällstid 100 kronor, från 15 
år. Under 15 år endast i målsmans sällskap. 
Legitimation krävs. Med reservation för even-
tuella ändringar.
www.olsmassan.se
Arrangör: Åseda IF med flera

Söndag 18 augusti 
Nostalgiträff
Nostalgiträff i Folkets hus i Norrhult.
Arrangör: Norrhults Folkets Hus och Park

Du som är intresserad av 
natur hittar tips på vandringar och 

naturutflykter på sidan 38-39.

tionella och unika musikaliska kombinationer 
världen över. 
Arrangör: Musikriket, Musik i Syd och 
Uppvidinge kommun

Fredag 20 - söndag 22 september
Dragspelstämma i Lenhovda
Dragspelstämma vid Sjöparkens camping och 
föreningslokalen Borgen. Buskspel i parken 
samt uppträdanden inne i Borgen som avslu-
tas med dans. Fri entré hela helgen. Fredag 
eftermiddag och kväll så länge intresse finns. 
Lördag scenprogram klockan 14.00 och dans 
klockan 19.30. Enklare servering.
070-938 47 89
carlsson.maylouise@telia.com
www.foreningenborgen.se
Arrangör: Föreningen Borgen och dragspelsvänner

1/8, 18.00 
3/8, 14.00 
4/8, 14.00 
6/8, 18.00 
7/8, 18.00 
10/8, 14.00 

Lördag 20 juli fram till lördag 10 augusti 
Sommaropera - Don Pasquale
För andra året i rad spelar Smålandsoperan 
sommaropera i Åseda Folkets Park på den an-
rika Parkteatern där många folkkära artister 
framträtt. Parken rustas upp lite för varje år 
som går och årets sommaropera håller premi-
är den 20 juli. Och som alltid: Vi spelar under 
tak och vi sjunger på svenska. Föreställningen 
är cirka 2,5 timmar lång inklusive paus och i 
pausen går det bra att ta en fika eller något att 
dricka. Förbokning av pausservering kommer 
att kunna ske via hemsidan och på plats. 

Vill du hellre ta med picknick-korgen finns det 
gott om plats i parken att avnjuta det medhav-
da. På scenen står 5 professionella operasång-
are och en orkester bestående av piano, stråk-
kvartett och två blåsare. Vi har även operakör 
bestående av duktiga körsångare från trakten.
Operaföreställningar:
20/7, 14.00
21/7, 14.00
23/7, 18.00 
24/7, 18.00 
30/7, 18.00 
31/7, 18.00 

ÄVENTYR
FÖR DE MINSTA
Cykla dressin på smalspåret
Packa picknickkorgen, hyr en dressin några tim-
mar och ge er iväg från Åseda mot Hultanäs och 
Virserum. Variera mellan krypkörning där det 
finns möjlighet att kliva av och plocka blommor 
längs spåret och racerfart för spänningens skull.

Pröva fiskelyckan
Tänk dig känslan att för första gången veva in en 
abborre som du har fångat alldeles själv. Lycka! 
Hyr en båt eller kanot, köp ett fiskekort och pröva 
fiskelyckan i någon av kommunens 231 sjöar.

Minigolf och glass
En kombination som går hem hos alla barn – mi-
nigolf och glass. Vid Sommarhemmet Alstervik 
i Alstermo finns fina minigolfbanor där du kan 
utmana familjen. Den som kommer sist får bjuda 
på glass!

Fjärilssafari
Skaffa en håv, en glasburk med hål i locket och en 
fjärilsbok eller fjärilsapp till telefonen och ge dig 
ut. Bra fjärilsmarker finns i Ekhorva, Stora 
Brorsmåla i Vithults naturreservat, 
Hovgård, Höneström och Kärseskruv. 
Hur många sorters fjärilar kan du 
hitta? Glöm inte att släppa ut 
fjärilarna i frihet när du är klar.

Så blir honung till
Tänk att ett blommande 
körsbärsträd och en 
blomsteräng kan 
förvandlas till söt 
honung! Ta en tur till 
Uppvidinge biodlarmuseum 
i Älghult så får du se hur det 
går till.

Lördag 31 augusti
Louise Hoffsten och Musica Vitae
Konsert i Åseda Folkets park klockan 18.00. 
Vi ska få bevittna ett färgstarkt möte mellan 
bluesdrottningen Louise Hoffsten och kam-
marorkestern Musica Vitae. Louise Hoffsten 
är en av landets mest folkkära artister med sin 
respektingivande 30-åriga solokarriär som för-
utom bluesen även omfamnat genrer som rock, 
visa, folkmusik och jazz. Att lyssna till den 
40-årsjubilerande orkestern Musica Vitae är 
intimt och nära, storslaget och färgsprakande 
dramatiskt. Ensemblen presenterar okonven-

Söndag 10 november
Konsert med Väsen
Konsert med musikgruppen Väsen i 
Verdandiparken, Älghult, klockan 17.00.
Arrangör: Musikriket, Musik i Syd och 
Uppvidinge kommun

*Hela Scensommar-programmet innehåller något 
för alla åldrar. Från konserter, teater, stand-up och 
dans till livesändningar i radio och nycirkus. Se hela 
programmet på: vaxjo.se/scensommar
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BADPLATSER I UPPVIDINGE

Inomhusbad
Hälsans Hus i Åseda erbjuder
25-metersbassäng med fem banor 
Rehabbassäng 
Barnbassäng
Gym
Personlig träning
Träningspass
Massage
Padel

Hälsans väg 2, Åseda
0474-711 40
info@halsans-hus.com
www.halsans-hus.com

Lenhovda marknad
Fredagen den 20 september

Åseda marknad
Torsdagen den 8 augusti

Torsdagen den 10 oktober

Älghults marknad
Fredagen den 9 augusti

Fredagen den 11 oktober

MARKNADER 2019

Utomhusbad
Fröseke – Uvasjön

Klavreström – Änghultasjön

Lenhovda – Lenhovdasjön

Lindshammar – Boskvarnasjön

Nottebäck – Madkroken, Sandviksbadet

Åseda – Björkåkragölen

Älghult – Älgasjön

Avsvalkning i sommarvärmen på bryggan vid Älgasjön i Älghult.
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Alstermo IF
Alstermo Idrottsförening, AIF, bildad 1927, 
är en breddidrottsförening med fotboll, gym-
nastik, skidor, orientering, tennis, boule och 
utegym. Merparten av aktiviteterna finns på 
idrottsplatsen Amokabel Arena med intillig-
gande områden, som motionsslinga med en 
längd på 2,5 till 5 km som beläggs med snö 
vintertid för skidåkning, utegym med nio olika 
stationer, sex boulebanor och två tennisbanor.
Förutom dessa erbjuder orienteringen Natur-
passet, som finns att köpa på Ica Nära Alstermo 
och Alstermo Bilservice 1 maj till 30 september, 
ett utmärkt tillfälle att röra på sig och samtidigt 
uppleva den småländska naturen.

Öppettider: Utegym och motionsslinga öppet 
dygnet runt. Naturpasset, respektive butiks 
öppettider. För övriga aktiviteter, ring angivet 
telefonnummer.

Parkvägen 29, Alstermo
070-696 53 47
medlemsinfo@alstermo.se
alstermoif.se

Se & Göra

Belysningsbolaget Bsweden
Vi producerar lampor i Småland, med försälj-
ning till projekt runt om i världen. Vi samar-
betar med en rad mindre tillverkare i vår geo-
grafiska närhet som alla är specialister inom sitt 
respektive skrå: svarvare, träbearbetare, glas-
blåsare och sadelmakare för att nämna några. 
Välkommen att besöka vår fabriksförsäljning i 
Herråkra där du kan fynda andrasortering.

Öppettider:
Vardagar 09.00-17.00
Söndagar 14.00-17.00
samt även lördagar 15/6-15/8 10.00-17.00

Holma gård, Herråkra, Lenhovda
0474-230 40
gunnel@bsweden.com
bsweden.com

Blomstermakarna Åseda
En genuin blomsterbutik med stort sortiment 
av både inne- och uteväxter, snittblommor, 
keramik och presentartiklar. Vi värnar om god 
kvalitet och bra personlig service till våra kun-
der. Hos oss kan ni även förbeställa perenner, 
träd, buskar och häckväxter.

Öppettider:
Måndag-fredag 10.00-18.00
(sommartider v. 27-32 10.00-17.00)

Lördag 10.00-13.00

Storgatan 1, Åseda
0474-713 50
blomstermakarna@live.se

Midsommarfirande 
vid hembygdsgården 21/6. Klockan 14.00 sam-
las vi för att tillsammans klä midsommarstång-
en till dansen. Ta med fikakorg!

Sommarkyrka 29/7-4/8
Under vecka 31 har vi Sommarkyrka med fika, 
försäljning och guidning av kyrkan.

Granhult, Norrhult
www.granhultskyrka.org

Hantverkshuset i Målerås
Här hittar du närproducerat hantverk från nio 
lokala hantverkare. Vi erbjuder konsthantverk, 
inredningsdetaljer, snickerier, handstickade 
klädesplagg, smycken, fårskinn och mathant-
verk – allt i samma butik!

• Ateljé Moschna 
Christina Voronko, glas och keramik

• Johanna Bergqvist
Keramik och betong

• Mattis Trä
Hans Mattisson, inrednings- och möbelsnickare, 
tillverkar Arne-pallen

• Elkes Hantverkeri – Elke Schönfeld
Smaksatt salt, ättika och te

• Koalyckans Glass
Annika Erlandsson, glass med naturliga råvaror 
och glutenfria bakverk

• Grethes Lilla Butik
Grethe och Kurt-Ove Akselberg, handstickat och 
hästskokonst

• Barry Campling
Keramik och glaskonst

• Nygårds Lamm & Design
Jessica Gunnarsson, tovat ullhantverk och fårskinn

Öppettider:
30 mars–23 december

Granhults kyrka
Granhults kyrka är Sveriges äldsta träkyrka 
och byggdes på 1220-talet. Bredvid kyrkan  
ligger vår fina hembygdsgård, byggd i början 
av 1700-talet. Under sommaren ordnar vi an-
dakter, midsommarfirande och Sommarkyrka.

Öppettider:
Granhults kyrka är under sommarmånaderna 
normalt öppen mellan 08.00 och 20.00. Undan-
tag då kyrkan är upptagen på grund av vigsel, 
dop, begravning eller förbokade aktiviteter. 

Bruksmiljö i Sävsjöström
Besök vackra Sävsjöström och ta del av or-
tens brukshistoria. På informationstavlan vid 
Bruksboden kan du läsa om 1600-talets kvar-
nar, järnbruket, sågverken och om nuvarande 
skogsbruk. Där kan du också ta en vandrings-
guide som leder dig runt en knappt två kilome-
ter lång led genom det gamla bruksområdet. 
Strax intill ligger den gamla Bruksboden från 
cirka 1800. Vid det gamla bangårdsområdet 
kan du se ett stycke järnvägshistoria och från 
Sävsjöström kan du även cykla på banvallen till 
Åseda (20 km), Målerås (15 km) och Lenhovda 
(8 km).



12 13 

Måndag–fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 11.00-16.00
Utökade öppettider juni, juli och augusti
Lördag 10.00-17.00
Söndag 11.00-17.00
Midsommarafton 21 juni håller vi stängt
Industrigatan 20, Målerås
Facebook: Hantverkshuset i Målerås

Hasselbacken
Du kan besöka eller hyra den vackert belägna 
Hasselbacken ett par kilometer utanför sam-
hället, en plats för fester, jubileum, släktträffar, 
barndop, vigslar, konferenser, kickoffer och 
andra festligheter.

Parken har även uthyrning av stolar och bord. 
Hasselbacken drivs av Alstermo IF.

Hasselbacken
Växjövägen, vägskylt Hasselbacken
070-834 87 93
Facebook: Hasselbackens folkpark – Alstermo 

Hauges Hantverksglas
Kulltorp Haga, Åseda
073-030 68 20, 070-636 60 28
hauge@glasweb.se
glasweb.se/hauge

Holm Guiding
Flugfiskekurs och guidning efter öring i ström-
mande vatten. Wildlife-fotografering av kung-
sörn, havsörn och andra fåglar från bekvämt 
gömsle i vacker skogsmiljö. Transport, mat och 
boende kan anordnas. Allt efter önskemål.

Öppettider:
Fågelfotografering från september till mars.

Storgatan 24, Alstermo
070-226 69 07
john.alstermo@telia.com

Klavreströms järnbruksmuseum
Museum över Klafreströms Bruks historia från 
1736 till 1972 och visning av gamla gjutjärns-
föremål, allt från stångjärn till moderna gjutna 
villapannor. Entré: 20 kronor.

För gruppbokning och information:
Lars-Erik Hammarström, 070-654 09 67
Eva Johansson, 073-348 41 61
Pelle Olsson, 076-212 67 89

Lenhovda kyrka
Välkommen att besöka denna nyklassicistiska 
kyrka i Lenhovda.

Öppettider:
Varje vardag 08.00-15.00

Kyrkogatan 3, Lenhovda
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Lenhovda Tingshus
Redan under medeltiden fanns det ett hä-
radsting i Uppvidinge härad. Det nuvarande 
tingshuset byggdes på 1770-talet och är ett 
statligt byggnadsminne. Intill tingshuset ligger 
häradsfängelset Tjuvakistan och strax utanför 
Lenhovda samhälle på vägen mot Merhult 
finns avrättningsplatsen Skarpåsen.

Guidning i Lenhovda Tingshus efter överens-
kommelse, 073-039 54 00

Hauges Hantverksglas
Miljövänlig glasåtervinning. Produktion och 
försäljning av konstglas gjort av flaskor som 
omformas helt utan smältning.

Öppettider: Inga fasta öppettider. Bor jämte 
glashyttan, så jag öppnar gärna om jag är hem-
ma. Så välkomna hit om ni bokar en tid först 
via e-post, telefon eller sms.

Hembygdsföreningen Älghult
Hembygdsföreningen har olika aktiviteter 
enligt årsprogram. Lördagar i juli öppet 09.30-
13.00, melodikryss med förmiddagsfika. Musé-
et öppet. Övriga aktiviteter se hemsida och 
årsprogram.

Öppettider: Lördagar 28/6, 13/7, 20/7 och 3/8 
klockan 09.30-13.00

Hembygdsgården Älghult
070-257 10 93
styrelsen@elghulthmb.nu
www.elghulthmb.nu

Idéfabriken Loppis
Loppis och kaffehörna i Idéfabriken i Fröseke. 
Varmt välkomna!

Öppettider: Söndagar 10.00-16.00
I juli även tisdagar 10.00-16.00

Smedstorpsvägen 4, Fröseke
076-834 50 75
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Linas Butik & Café
Mysig butik och café i trevlig miljö där alla ska 
känna sig välkomna. Vi erbjuder hembakat och 
lättare luncher. I butiken har vi barnkläder, in-
redning, delikatesser och mycket mer.

Öppettider:
Måndag-fredag 09.00-17.00
Lördag 10.00-13.00
Håll utkik på vår hemsida för avvikande öp-
pettider på sommaren och under helgdagar.

Järnvägsgatan 1, Åseda
070-989 54 44
kontakt@linasbutikochcafe.se
www.linasbutikochcafe.se

Little Rock Lake Zipline
Välkomna att boka ert guidade naturäventyr 
eller köp ett presentkort till dig själv, dina vän-
ner eller hela familjen! Besök Europas längsta 
zipline med totalt över fyra kilometer linor i 
skogen på rasbranten till det småländska hög-
landet. En storslagen naturguidning genom en 
säregen geologisk uppkomst. 

Upplev skogen, bäckarna och sjöarna från ett 
hänförande perspektiv högt över skogsland-
skapet från fågelns öga. Upplev känslan att fly-
ga, att i hisnande fart på hög höjd färdas fram 
i det 150-åriga skogslandskapet. Vem vill inte 
kunna flyga! Ta ett djupt andetag, fatta modet, 
ta steget och låt dig omfamnas av en aldrig ti-
digare känsla. Är du rädd har du rätt! Vi var 
också rädda första gången.

Öppettider:
Öppet året om för bokningar
Högsäsong 1/7-31/8

Bränderydsvägen
Infart från väg 31, Klavreström
0470-54 29 00
info@littlerocklake.com
www.swedenzipline.com

MK Madame
Modebutik mitt i Småland som sätter kunden i 
fokus genom att erbjuda konceptet Smart Gar-
derob. Störst på klänningar i Småland.

Öppettider:
Måndag-fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-13.00

Bokning av Smart Garderob och Klännings-
akuten efter överenskommelse.

Järnvägsgatan 5, Åseda
0474-711 71
marika@mkmadame.se
www.mkmadame.se

Målerås Glasbruk
Målerås Glasbruks glasugnar har brunnit i 
århundraden. Yrkesskicklighet, finurlighet 
och en kärlek till glaset genomsyrar allt vi gör. 
Upptäck Målerås Glasbruk du också!

Öppettider: 
Måndag-fredag 10.00-18.00

Lördag 10.00-16.00
Söndag 11.00-16.00

Mackamålavägen 7, Målerås
0481-314 01
info@maleras.se
www.maleras.se

Nottebäcks kyrka
Välkommen att besöka denna nyklassicistiska 
kyrka som intar en särställning för att den be-
varat sin ursprungliga miljö.

Öppettider:
Varje vardag 08.00-15.00

Nottebäck, Norrhult
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Nygårds Lamm & Design
Småskalig uppfödning av gotlandsfår som 
vaktas av pyreneerhunden Citra som lever till-
sammans med fåren. Vi erbjuder tovat ullhant-
verk, fårskinn, lammkött och ull från vår egen 
uppfödning. Våra produkter finns till försälj-
ning i Hantverkshuset i Målerås, Flybo Bygde-
gårdscafé, Reko-ring Växjö och i ullverkstaden 
hemma på gården. Vi tar emot mindre grupper 
för studiebesök och kurser där vi skräddarsyr 
program efter önskemål. Tema kan exempelvis 
vara boskapsvaktande hund, prova på att tova 
eller fåråret.

Öppettider: Vi tar emot besökare på gården 

efter överenskommelse. Kontakta oss för pris-
uppgift och bokning av studiebesök eller kur-
ser. Gällande öppettider för Hantverkshuset i 
Målerås och Flybo Bygdegårdscafé, se respek-
tive annons.

Flybo Enevillan, Åseda
070-683 49 16
nygardsdesign@gmail.com
Facebook: Nygårds Lamm & Design

Persson & Persson
Miljövänlig glashytta med inriktning mot åter-
bruk. Bruks- och konstglas av högsta klass, bu-
tik och café.

Öppettider: Tisdag-söndag 12.00-17.00 i juni, 
juli och augusti

Ösjöbol 5, Åseda
0474-170 35
elin@perssonochpersson.se
www.perssonochpersson.se

PR-Fat AB - Fabriksförsäljning
Hos oss finns möjlighet att köpa och beställa 
möbler, tunnor, inredningsdetaljer med mera. 
Vi är ett företag med inriktning på små serier, 
specialsnickeri och enligt kundens önskemål. 
Välkommen till oss med dina idéer!

Öppettider: Under perioden 23 juni till 25 au-
gusti har vi söndagsöppet 14.00-16.00.
Övrig tid, ring innan för säkerhets skull.
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Mörtelek, 5 km öster om Åseda
076-883 91 93
info@pr-fat.se
Facebook: PR-Fat

Samlingsplats för naturälskare
På Vidinge Gård finner du trivsamt boende, 
aktiviteter och god ärlig mat. Vi har fiskekort 
till Strömfiske Alsterån och fina sjöar. Beläget 
mitt i naturen, omgivet av fina bär- och svamp-
marker, skogar, sjöar, naturreservat och den 
underbara Alsterån. Framtidsleden går förbi, 
cyklar och båt finns att hyra. En knapp kilome-
ters vandring tar er till fågeltornet vid Södresjö. 

I den stora trädgården kan man spela kubb, 
krocket eller stoja med gårdens favorit, hunden 
Kenny, eller ta sig en matbit och en kall öl på 
uteserveringen.

Öppettider: Se vår hemsida eller Facebook- 
sida för program, meny och öppettider.

Vidinge Gård
Svartshult, Älghult
0481-632 37
mail@vidingegard.com
www.vidingegard.com

Sjöparken i Lenhovda
Sjöparken är vackert belägen vid Lenhovda-
sjön. Här kan du ta en fika, titta på svanar, 
änder och andra fåglar eller bara strosa runt 
bland lövträden. Du kan också ta ett dopp vid 
badplatsen som har sandstrand och badbryg-

gor. Vid Sjöparken finns en campingplats och 
under sommaren (24/6-18/8) har våffelstugan 
öppet dagligen klockan 14.00-19.00 (se separat 
annons).

Sjögatan, Lenhovda

Smalspåret – cykla dressin 
och åk nostalgitåg
Från Åseda kan du både cykla dressin en kor-
tare eller längre sträcka och åka nostalgitåg 
med rälsbuss från 1950-talet. När tåget kom-
mer till Virserum är den gamla kiosken öppen 
där du hittar retrogodiset du saknat.

Öppettider: Dressin alla dagar 27 juni-18 au-
gusti. Nostalgitåg lördagar 29 juni-24 augusti, 
tidtabell se hemsidan.

Järnvägsstationen, Järnvägsgatan 4, Åseda
0495-108 08
info@smalsparet.com
smalsparet.com

Smålands Kafferosteri
På Olofsgatan 7 i Åseda rostar vi kaffe från 
världens alla hörn. Vi har smakat oss fram till 
några speciellt lyckade kombinationer som vi 
säljer till kaffeälskare i framför allt Småland. I 
vår butik kan du smaka på våra olika sorter och 
se hur det går till att rosta kaffe. Vi håller gärna 
kaffeprovningar för företag eller grupper.

Öppettider: Torsdag 12.00-18.00

Olofsgatan 7
070-845 44 42
kaffe@rosteriet.com
www.rosteriet.com

Sommarhemmet Alstervik
Minigolf och servering med våfflor, glass, kaf-
fe, hamburgare och toast. Lekyta med gungor, 
sandlåda, lekstuga och volleybollnät. Kanotut-
hyrning. Ställplats för husbil. Programkvällar 
med sång och musik lördagar klockan 19.00.

Öppettider: 15 juni-11 augusti 15.00-20.00 
(stängt midsommarhelgen)

Sommarhemmet Alstervik, Alstermo
070-638 52 92
alstervik@alstermokyrka.se
alstermokyrka.se

Stig In Mörtelek
Ekologiskt certifierade odlingar och köttpro-
duktion med gårdsbutik. Här finns det mesta 
som går att producera på en gård: grönsaker, 
blommor, mjöl, ägg, kött av kanin, kyckling, 
lamm, killing, rådjur, nöt och gris, örter, ho-
nung, te med mera. Använder bara lantraser 
och oförädlat utsäde. Allt görs så resurssnålt, 
hållbart och klimatsmart som möjligt.

Öppettider: Fredag och söndag 15.00-18.00 
med vissa undantag.
Se vår Facebook-sida eller ring. 

Mörtelek, Sandebo 1

076-185 25 95
stiginmortelek@gmail.com
Facebook: Stig In Mörtelek

Tigerström Konst & Antik
Konst och antikt, loppis och retro. Butiken hit-
tar du i centrala Åseda. Välkommen!

Öppettider: Juli-augusti: Tisdag-fredag 11.00-
17.00, lördag 10.00-13.00
Övriga året: Fredag 11.00-17.00, lördag 10.00-
13.00

Järnvägsgatan 11, Åseda
070-637 74 00
tigerstrom@telia.com
www.tigerstromsantik.se

Uppvidinge Biodlarmuseum
En upplevelse i biodlingens historia och en in-
blick i binas värld.

Öppettider: Söndagar i juni, juli och augusti 
13.00-17.00

Måleråsvägen, Älghult
070-151 81 24
ingridp142@gmail.com
www.uppvidinge-biodlarforening.se
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Uppvidinge Golfklubb
Spela golf i en vacker och lugn miljö intill Äng-
hultasjön i Klavreström. Alla kan prova på att 
spela golf, även nybörjare. Kravet är att minst 
en person i varje boll har grönt kort. Green fee 
betalas som vanligt om man inte är medlem.

Änghultsvägen, Klavreström
070-657 98 31
info@uppvidingegk.com
www.uppvidingegk.com

Åseda kyrka
Kyrka med medeltida ursprung, men om-
byggd under 1700-talets slut. Flera särskilda 
aktiviteter i samband med Olsmässan 25-28/7.

Öppettider: Varje vardag 08.00-15.00

Östra Kyrkogatan 2, Åseda
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge Öringfiske utan trängsel

15 kilometer fiskesträcka längs den idylliska 
Alsterån omgiven av vild natur. Fiskekort, info, 
kartor, båtuthyrning och en liten flugfiskeshop 
finns på fiskecentret Vidinge Gård som även 
erbjuder trivsamt boende och god mat. Grill-
platser och vindskydd finns längs sträckan.

Öppettider: 1/4-1/10

Strömfiske Alsterån
Vidinge Gård, Svartshult, Älghult
0481-632 37 
info@alsteran.com
www.alsteran.com

Älghults Cykel och Sport
Båtuthyrning och försäljning av fiskekort. För-
säljning av fiske- och fritidstillbehör, cyklar och 
mopeder samt service av cyklar, mopeder och 

skogs- och trädgårdsmaskiner.

Öppettider: Måndag-fredag: 09.00-17.30
Lördag: 09.00-12.00
Lunchstängt: 13.00-14.00

Lenhovdavägen 2, Älghult
0481-630 55
alghults.cykel@telia.com
www.alghultscykel.se 

Älghults kyrka
Välkommen att besöka denna nyklassicistiska 
kyrka från 1700-talet.

Öppettider: Varje vardag 08.00-15.00

Högsbyvägen 7, Älghult
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Vacker vy från båthamnen vid Änghultasjön i Klavreström, längre bort skymtas badplatsens bryggor.



20

Alstermo Restauraung
Mitt i vackra Alstermo centralt belägen vid Fol-
kets hus ligger Alstermo Restaurang. Vardagar 
11.30-14.00 serveras en välkomponerad buffé 
med svensk husmanskost tillsammans med ett 
stort salladsbord. Vi har fullständiga rättighe-
ter.

Öppettider:
Måndag-fredag 11.30-14.00
Restaurangen har semesterstängt v. 28-31.

Storgatan 27, Alstermo
0474-100 35
mat@hotellolof.se

Bo & Äta

Arabusta Café Sergel
Fast förankrad i den småländska myllan och 
med en kärlek till den italienska kaffetraditio-
nen bjuder Arabusta Café Sergel på en fika- och 
matupplevelse utöver det vanliga i en genuin 
glasbruksmiljö. På menyn finns klassiker som 
våra kalasisterband och ostkaka, hantverkat 
kaffe och andra spännande drycker. Fullstän-
diga rättigheter. 10 km till hyttan i Ösjöbol och 
5 km till zipline. Arabusta Café Sergel är listat 
av White Guide ”Sveriges bästa caféer”. 

Hos oss kan du boka olika paket som Glas-
blåsning med Hytthäxan, vandringspaket och 
baristaskola. Nästgårds i Åseda spelas operan 

Don Pasquale i juli och augusti. Under somma-
ren håller vi även en del provningar som du 
kan boka in dig på: Choklad- och vinprovning, 
kaffeprovning. Lördagar kan man slå till på ett 
Tapperas och vill du förgylla söndagen så re-
kommenderar vi att boka ett bord på våra sön-
dagsbruncher, varför inte med ett glas bubbel?  
Välkommen till Lindshammar!

Öppettider:
29 juni-18 augusti
Fredag-lördag 11.00-22.00
Söndag 10.00-16.00

Bruksvägen 2, Lindshammar
0383-211 90
info@cafesergel.se
www.cafesergel.se

Café & Bistro Juvengård
Vid väg 23 norr om Åseda ligger vårt smultron-
ställe, en gemytlig à-la-carte-restaurang samt 
jordbruk och egen odling. Nu har vi till och 
med en liten B&B. Juvengård är ett litet familje-
företag som drivs av den schweiziska familjen 
Jeannette och Heinrich Schwyter som flyttade 
till Sjömillan för tre år sedan. Ett brinnande 
intresse för såväl gamla som nya tillagnings-
metoder står bakom vårt arbete i köket och en 
hållbar livsstil är målet på hela gården! Hos oss 
får du njuta av våra från grunden hemlagade 
rätter och våra egna bakverk. Vi prioriterar när-
producerade, ekologiska råvaror efter säsong 
och använder våra egna grönsaker, frukter, bär 
och ägg. Menyn byts varje vecka - håll utkik på 
webbsidan! Varmt välkommen att njuta av en 
liten stund hos oss.

Öppettider: Helgöppet mellan påsk och 
midsommar, sedan utökade öppettider ons-

Frukostbuffé på nyrenoverade
Gästis i Lenhovda.

Foto: Linnéa Läppemäki
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Foto: Linnéa Läppemäki

dag-söndag. Aktuella öppettider hittar du all-
tid på webbsidan.

Sjömillan 3, Åseda
070-352 89 36 (föredrar sms)
info@juvengard.com
www.juvengard.com

Flybo bygdegårdscafé
Välkomna att besöka bygdegårdscaféet och 
njuta av gott fika i lantlig miljö på bygdegår-
dens vackra glasveranda! Vi serverar nybakta 
kakor och bullar, närproducerad glass, lokalt 
rostat Smålandskaffe och våfflor.

Öppettider: Söndag 7 juli 13.00-17.00
Söndag 4 augusti 13.00-17.00
Söndag 1 september 13.00-17.00

Flybo, Åseda
073-755 41 71
johan_vilhelm@hotmail.com
Flybo Bygdegård på Facebook

Gästis i Lenhovda
Hotell Gästis i Lenhovda har sedan länge varit 
en naturlig samlingsplats i Lenhovda. Nu har 
hotellet genomgått en totalrenovering och vi 
har då även valt att skapa en ny träffpunkt där 
folk kan umgås, äta gott och trivas i byn. Vi har 
naturligtvis fullständiga rättigheter. Vi serverar 
dagens lunch bestående av svensk husmans-
kost med tillbehör och en varierad och spän-
nande kvällsmeny. Vi serverar också en härlig 
frukostbuffé, både för hotellgäster och för alla 
andra som är sugna på en bra start på dagen.

Öppettider: Måndag-fredag 08.30-18.00
Lördag 12.00-16.00

Bäckgatan 4, Lenhovda
0474-201 08
gastisilenhovda@gmail.com
www.gastisilenhovda.se

Hotell Olof
I centrala Åseda, i Glasriket, ligger Hotell Olof. 
Vi är ett hotell med inspiration av 1960-talet 
som sätter maten och våra gästers trivsel i cen-
trum.

Öppettider Frukostbuffé vardagar 06.30-09.00
Lunchbuffé vardagar 11.30-14.00
Under juni-september kommer vi att ha utöka-
de öppettider.

Olofsgatan 4, Åseda
0474-108 35
info@hotellolof.se
www.hotellolof.se

Inamat Fine Forest
Högst upp på toppen vid Little Rock Lake och 
ziplinen ligger restaurangen Inamat Fine Forest. 
Utsikten över skogslandskapet och Änghultas-
jöns stora vatten är en av Sveriges vackraste och 
förgyller tillvaron för alla som besöker oss. Vi 
har cirka 50 sittplatser inne och lika många ut-
omhus på vildmarksdäcket. All vår mat lagas 
på lokalproducerade råvaror som levereras di-
rekt från bonden eller jägaren. Vi använder oss 
också gärna av sådant som vi finner i skogens 
skafferi som finns runt omkring oss. Ibland kan 

vi även ta med oss några gäster ut på tur för att 
samla in råvaror under säsongen.

Öppettider till och med september:
Buffé alla dagar kl. 12.00-18.00
À la carte torsdag-lördag kl. 15.00-19.00
Möjlighet att boka för sällskap alla dagar

Bränderydsvägen,Klavreström, infart från väg 31
Facebook: Inamat

Krua Mae Bunmee
Välkommen till oss på Krua Mae Bunmee. Hos 
oss finner ni en mängd smakrika rätter från det 
thailändska köket, tillagade av våra egna kock-
ar från Thailand. Vi serverar det fantastiska 
thailändska köket i restaurangen, på uteserve-
ringen och för avhämtning samt catering.

Öppettider: Måndag-torsdag 11.30-20.00
Fredag 11.30-21.00 
Lördag 12.00-21.00
Söndag 12.00-20.00
Dagens lunchbuffé serveras vardagar 11.30-14.00. 
Övrig tid beställer ni ur vår à la carte-meny.

Järnvägsgatan 4, Åseda
0474-122 00
info@saifonab.se
www.saifonab.se

Öppettider:
Måndag-fredag 09.00-17.00
Lördag 10.00-13.00
Håll utkik på vår hemsida för avvikande öp-
pettider på sommaren och under helgdagar.

Järnvägsgatan 1, Åseda
070-989 54 44
kontakt@linasbutikochcafe.se
www.linasbutikochcafe.se

Mae Sot
Välkommen till vår thai-restaurang i Klavre-
ström! Det finns en liten servering inomhus 
och under sommarhalvåret en uteservering 
med cirka 30 platser. Givetvis kan ni ta med 
maten hem om ni vill, då berättar ni det när ni 
beställer. Välkomna att kika runt på vår hemsi-
da och inte minst, kom förbi!
Bruksgatan 23, Klavreström
0474-400 80
maesot.dinstudio.se

Linas Butik & Café
Mysig butik och café i trevlig miljö där alla ska 
känna sig välkomna. Vi erbjuder hembakat och 
lättare luncher. I butiken har vi barnkläder, in-
redning, delikatesser och mycket mer.

Micke´s Restaurang
Micke´s är en idylliskt belägen liten restaurang 
med alpstugekänsla och egen köttförädling 
mitt i den småländska skogen. Vi serverar ett 
urval av vår prisbelönade lufttorkade deli-
katesschark ur egen produktion och gedigna 
varmrätter med stort fokus på vilt och nöt 
från regionen. Naturligtvis har vi fullständiga 
rättigheter året om. Välkomna till familjen på 
Micke´s, en liten annorlunda restaurang.

Öppettider: Fredag och lördag 15.00-20.00,  
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Norrhults café
Bageri och café där allt är hembakat. Vi serve-
rar även dagens lunch måndag till fredag mel-
lan 11.30 och 13.30.

Öppettider:
Måndag-tisdag 10.00-14.00
Onsdag-fredag 08.00-17.00
Lördag 08.00-14.00

Parkgatan 2, Norrhult
076-804 01 92
norrhultscafe@hotmail.com
Norrhults Café på Facebook

Pensionat Lugna Rum
Genuint sekelskiftespensionat med sju dubbel-
rum i välbevarad sekelskifteskvalitet i två vå-
ningar. I butiksvåningen finns ett kafferosteri.

Öppettider: Alla dagar, tid efter överens- 
kommelse.

Olofsgatan 7, Åseda
0474-630 35
bokning@bnb-lugnarum.se
bnb-lugnarum.se

Sjöparkens camping
En liten camping mitt inne i Lenhovda. Cam-
pingen ligger i Sjöparken och har 40 camping-
tomter, varav 10 är elplatser.

Öppettider: 1 maj-31 augusti

Campingvärd: 070-938 47 89

Sommarcafé och 
uthyrning av bygdegård
Kultur- och bygdeföreningen i Ösjöbol är en 
ideell förening som har en bygdegård med en 
relaxavdelning som vi hyr ut. Vi hyr också ut 
en övernattningslägenhet. Själva bygdegården 
hyr vi också ut till diverse aktiviteter. Kultur- 
och bygdeföreningen anordnar varje sommar 
ett sommarcafé på söndagar.

Öppettider: 30 juni-4 augusti
Sommarcafé söndagar 14.00-17.00
Relaxen, bygdegården och övernattningslä-
genheten kan hyras året om.

Bygdegården i Ösjöbol
Ösjöbol 3, Åseda
0474-170 45, 070-877 15 22
lenaiskogen@outlook.com
Facebook: Ösjöbol Kultur- och bygdeförening

Sommarhemmet Alstervik
Minigolf och servering med våfflor, glass, kaf-
fe, hamburgare och toast. Lekyta med gungor, 
sandlåda, lekstuga och volleybollnät. Kanotut-
hyrning. Ställplats för husbil. Programkvällar 
med sång och musik lördagar kl. 19.00.

Öppettider: 15 juni-11 augusti 15.00-20.00 
(stängt midsommarhelgen)

Sommarhemmet Alstervik, Alstermo
070-638 52 92
alstervik@alstermokyrka.se
alstermokyrka.se

Vidingegård
Ett helmysigt pensionat, mitt i naturen utanför 
Älghult. Bekvämt boende med god hemlagad 
mat och hembakat. På sommaren grillas det 
ofta på uteserveringen. Vid ruggigt väder sitter 
man framför den öppna spisen inomhus. Även 
catering och bokningar för sällskap. Möjlighet 
att hyra hela stället.

Se vår hemsida eller Facebook-sida för pro-
gram, meny och öppettider.

Svartshult, Älghult
0481-632 37
mail@vidingegard.com
www.vidingegard.com

Våffelstugan i Lenhovda
I Sjöparkens kaffestuga serveras våfflor, glass 
och kaffe. Här kan du sitta ned omgiven av 
vacker natur med nära till bad för den som vill 
ta sig ett dopp.

Öppettider: 24/6-18/8 dagligen 14.00-19.00

Sjöparken Lenhovda
070-938 47 89
carlsson.maylouise@telia.com

Strandbadet Camping
Strandbadet i Älghult, som drivs av Älghults 
IF, är en naturskön plats där du kan bada, cam-
pa och avnjuta en god kopp kaffe med tilltugg. 
Här erbjuds smörgåsar, glass, hembakade ka-
kor och kalla och varma drycker. Det finns även 
möjlighet till fiske och du kan hyra trampbåt 
för en tur på sjön. Campingen har 15 elplatser 
och det finns ställplatser för husbil. Det finns 
dusch, toaletter och möjlighet att diska.

Öppettider: 15 maj-15 september

Strandbadet Camping, Älghult
Campingvärd 073-831 10 31
mia-svensson70@hotmail.com
Facebook: Strandbadet/Camping i Älghult

bokning rekommenderas. Övriga dagar mot 
bokning.

Sävsjö Skogsbo, Sävsjöström
0760-105 116
info@mickesrestaurant.se
www.mickesrestaurant.se
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Ålebro stugby och camping
Boende i trevliga nyrenoverade stugor, säng-
kläder och slutstäd ingår alltid! Fiske i både 
Madkroken och dammar. I augusti erbjuder vi 
även kräftfiske.

Öppettider: 1/4-1/11

Ålebro 1, 364 44 Norrhult
0474-300 49
info@alebro.se
alebro.se

De senaste åren har varit torra och grund-
vattennivåerna har varit låga. Därför är det 
viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet 
och inte slösa i onödan.

Här får du tips på vad du kan bidra med:
• Kyl dricksvatten i kylskåpet, så slipper du  
 spola för att få kallt vatten.
• Duscha kortare tid och stäng av vattnet  
 när du tvålar in dig.
• Stäng av kranen när du borstar tänder  
 eller rakar dig.
• Diska och tvätta med full maskin och på  
 kortprogram.
• Diska inte under rinnande vatten utan  
 använd balja eller diskpropp
• Dra åt kranar ordentligt.
• Byt packning om kran eller toalett läcker.
• Installera snålspolande kranar och dusch- 
 munstycken.
• Samla regnvatten till bevattning i tunnor.  
 Vattna helst inte mitt på dagen.

• Tvätta inte bilen så ofta och gör det hos en  
 biltvätt (där vattnet återanvänds).

Tack för att du hjälper till!

Var rädd om vårt vatten

Sommartips från redaktionen

Naturupplevelse
Snöra på dig vandrarkängorna, ta dig till Klav-
reström och ta en lång (eller kort) promenad 
genom naturreservatet Libbhults ängar. Här 
passerar du öppna ängsmarker, lundartade 
skogspartier och en bäckravin med vatten som 
porlar och forsar via små fall, krokar och sling-
or ner från höjderna. Hungrig på fler natur-
upplevelser? Libbhults ängar är bara ett av 20 
naturreservat i kommunen.

Historia
Du som gillar spänning och blodiga berättelser 
ska besöka Lenhovda, där häradsfängelset Tju-
vakistan ligger intill Lenhovda Tingshus från 
1770-talet. Strax utanför samhället, på vägen 
mot Merhult, ligger dessutom avrättnings-
platsen Skarpåsen. Åker du istället norrut, mot 
Norrhult, passerar du Sveriges äldsta träbygg-
nad, Granhults kyrka. Kliv innanför dörren och 
beundra de fantastiska vägg- och takmålning-
arna.

Matnyttigt
Café & Bistro Juvengård är ett riktigt smult-
ronställe i Sjömillan strax utanför Åseda. Här 
hittar du mat och fika gjort på närproducerade, 
ekologiska råvaror efter säsong. Du som har 
en passion för kött i olika former ska ta dig till 
Sävsjöström och Micke’s Restaurang. Här hit-
tar du allt från lufttorkad delikatesschark till 
vildsvinsburgare med lokalt kött, allt toppat 

med en touch av alpstugekänsla.

Äventyr
Tänk dig att stå i ett svajande torn och sedan 
kasta dig ut på en färd i 75 kilometer i timmen 
över grantoppar, stenblock och raviner. Det är 
precis vad du kan göra i skogen utanför Klav-
reström. Missa inte att besöka Europas längsta 
zipline-bana vid Little Rock Lake. Vågar du 
inte åka zipline kan du nöja dig med att klätt-
ra upp i utkikstornet och ta en promenad över 
hängbron.

Shopping
På jakt efter ett semesterminne att ta med hem 
eller en fin present tillverkad i Glasriket? I den 
idylliska byn Ösjöbol utanför Åseda hittar du 
glashyttan Persson & Persson inriktad på åter-
bruk. Här hittar du både bruks- och konstglas. 
Vill du fortsätta på temat återvinning och mil-
jö ska du bege dig till antikaffären Tigerström 
Konst & Antik i centrala Åseda.

Sov gott
Efter en fullspäckad dag längtar du förmod-
ligen efter att lägga ner huvudet på en skön 
kudde och då är hotellet Gästis i Lenhovda 
rätt plats. Har du eget husrum med dig i form 
av husvagn, husbil eller tält rekommenderas 
Strandbadet Camping vid vackra Älgasjön ut-
anför Älghult.
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Service
Var du än befinner dig i kommunen har du nära till
service. Våra tätorter erbjuder det mesta du behöver.

ÅSEDA
Åseda är kommunens största tätort 
med cirka 2 700 invånare. Här finns 
ett stort utbud av restauranger, café-
er, butiker, boende och övrig service. 
Här finns simhall, mysiga parker och 
här ligger också kommunhuset där tu-
ristinformationen finns. Åseda ligger i 
Uppvidinge kommuns norra del, vid 
riksväg 23/37 och är en ort med många 
industrier. Orten har en lång och spän-
nande historia. I trakterna bodde en 
gång i tiden adelsfolk på de många sä-
tesgårdarna och helgonet Olof den He-
lige har haft stor betydelse för orten.

Apotek .............................Olofsgatan 10
Bank ...................................Olofsgatan 4
.............................................Olofsgatan 5
Bibliotek ................ Östra kyrkogatan 7
Bilprovning .................Terminalgatan 4
Biltvätt ...................................Lillgatan 1
..................................... Järnvägsgatan 14
Bilverkstad ............................Lillgatan 1
.............................Skedaströmsvägen 20
.............................................Skolgatan 27
Bio .....................................Olofsgatan 17
Drivmedel ................. Järnvägsgatan 47
..................................... Järnvägsgatan 14
...........................................Karlagatan 18
Livsmedel ........................Olofsgatan 12
....................................... Järnvägsgatan 9
.......................................Olofsgatan 15 A

Polis ....................................Olofsgatan 8
Restaurang och café ........Olofsgatan 4
...........................................Olofsgatan 21
....................................... Järnvägsgatan 1
....................................... Järnvägsgatan 4
....................................... Järnvägsgatan 5
................................... Järnvägsgatan 5 A
....................................... Järnvägsgatan 6
Systembolag....................Olofsgatan 10
Tandläkare .......................... Storgatan 5
..................................... Järnvägsgatan 33
Uttagsautomat ..................Olofsgatan 4
Turistinformation .............Kyrkbacken
Vårdcentral .....................Torggatan 2A
Veterinär ............................Olofsgatan 8

NORRHULT OCH 
KLAVRESTRÖM
Norrhult och Klavreström är två orter 
som vuxit samman och som är vackert 
belägna vid Norrsjön och Änghulta- 
sjön. Här bor drygt 1 200 personer. Or-
terna ligger i kommunens västra del, 
vid riksväg 31, och erbjuder fina bad, 
ett rikt föreningsliv och en spännande 
brukshistoria.

Bibliotek .......................... Klavrevägen 32

Bilverkstad .............. Nottebäcksvägen 19

Bio ......................................Thorleifs gata 1

Drivmedel ................. Norrhultsvägen 41

Livsmedel ........................Köpmangatan 6

LENHOVDA
Lenhovda är den näst största orten i 
kommunen med drygt 1 800 invåna-
re och ligger i kommunens västra del. 
Här finns det mesta i serviceväg. Sam-
hället ligger vid Lenhovdasjön och 
vackra Sjöparken som erbjuder bad, 
camping och härliga omgivningar.
Lenhovda har alltid spelat en viktig 
roll i Uppvidinges historia. Det var 
här det gamla häradets tingsplats låg.  
Dokument från 1408 finns bevarade 
men förmodligen fanns en tingsplats 
här ännu tidigare. Tingshuset från 
1780 står fortfarande kvar.

Apotek ............................... Storgatan 31
Bibliotek .......................... Kyrkogatan 5
Biltvätt ............................... Storgatan 32
......................................... Romarliden 10
Bilverkstad ........................ Storgatan 32
Drivmedel ..................... Romarliden 10

........................................... Kalmarvägen
Livsmedel .......................... Storgatan 51
............................................. Storgatan 53
Restaurang och café .... Tingsgatan 2A
..............................................Bäckgatan 4
Systembolagsombud ....... Storgatan 57 
Tandläkare ........................ Storgatan 63 
Vårdcentral .......Oskarshamnsvägen 1

Restaurang och  café ... Norrhultsvägen 33 B

..............................................Bruksgatan 23

..................................................Parkgatan 2

Veterinär .......................... Stationsvägen 2
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ÄLGHULT
I Älghult kan du njuta av lugnet, tyst-
naden, skogen och vattnet. Här bor 
ungefär 500 personer och samhället 
ligger i kommunens sydöstra del. 
Här finns livsmedelsbutik, cykel- och  
sportaffär och en fin campingplats.

Bibliotek .......................Högsbyvägen 5
Drivmedel ...................... Åsedavägen 1
Livsmedel .................... Måleråsvägen 1
Restaurang och café .....Måleråsvägen 1
Systembolagsombud .. Måleråsvägen 1

ALSTERMO
Alstermo är en naturskön ort intill 
Alsterån med knappt 900 invånare. 
Orten ligger i kommunens sydöstra 
del. Här finns livsmedelsbutik och ett 
starkt föreningsliv. Alstermos stolthet 
är Amo Handboll som spelar i herrall-
svenskan.

Bibliotek ..............................Skolgatan 3
Biltvätt ................................ Aspvägen 9
Bilverkstad ......................... Aspvägen 9
Bio ....................................... Storgatan 27
Drivmedel .......................... Aspvägen 9
Livsmedel .......................... Storgatan 19
Restaurang och café .. Järnvägsgatan 3
..............................................Alstervägen
............................................. Storgatan 27
Systembolagsombud .......  Storgatan 19
Tandläkare .................. Doktorsvägen 1
Uttagsautomat .................. Storgatan 19
Vårdcentral ................. Doktorsvägen 3

Turistinformation hittar du i kommunhuset, 
Kyrkbacken i Åseda och i ett stort antal tjänste- 
och serviceföretag på alla orter i kommunen.

Natur och Kultur i Uppvidinge 
 - en utflyktsguide
Boken är en innehållsrik utflyktsguide 
för alla som älskar strövtåg och upp-
levelser. Upptäck djurlivets spänning 
och den rika men ganska okända flo-
ran och faunan i Uppvidinge.

Natur och Kultur i Uppvidinge är en 
unik och detaljerad artbibel för nör-
den men den vänder sig också till 
människor i alla åldrar som är nyfikna 
på vad Uppvidinge har att erbjuda i 
natur- och kulturväg. Boken innehåll-
er mängder med tips om fågelspaning, 
cykelvägar, vandringsleder och spe-
ciella besöksmål som fornlämningar, 
stenmurar och hembygdsgårdar.

Här kan du köpa boken: Boken säljs i turistinformationen i kommunhuset 
i Åseda och på biblioteken i kommunen. Pris: 280 kronor

Upptäck våra 
smultronställen
Är du nyfiken på Uppvidingebornas 
egna favoriter? Följ Instagram-kontot 
@upplevuppvidinge. Där delar Upp-
vidingebor med sig av sin vardag och 
sina smultronställen. 

Dela med dig via 
#upplevuppvidinge
Har du vandrat barfota längs en por-
lande bäck, fått världens adrenalinkick 
i ziplinen eller smakat en ljuvlig bakel-
se? Dela med dig av dina upplevelser 
genom att använda #upplevuppvi-
dinge i sociala medier!
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Var rädd om
NATUREN!
Allemansrätten gäller i  
naturreservat och dessutom 
är det FÖRBJUDET 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.

Respektera att du 
inte får plocka med 
dig några blommor 
vid besök i något 
av våra vackra 
reservat!

Våra naturreservat
I Uppvidinge kommun finns 20 natur-
reservat. Alla är av olika karaktär och 
speglar det ålderdomliga kulturland-
skapet och den orörda vildmarken i 
skogsbygderna. Här kan du läsa om 
några av naturreservaten i Uppvi-
dinge.

Hedasjön
Naturreservatet Hedasjön ligger mel-
lan Lessebo och Lenhovda. Förutom 
sjön med öar ingår också omkringlig-
gande fastmark med talldominerad 
barr-blandskog i mosaik med myr-
områden. Området är ett småkulligt 
moränbacklandskap och två morän-
ryggar finns inom reservatet. I den 
gamla skogen finns enskilda tallar 
som är uppemot 230 år gamla och i 
den norra delen finns en fornlämning 
i form av ett flyttblock. Området är art-
rikt och man kan bland annat finna en 
mängd olika mossor och lavar. Delar 
av området är relativt rikt på multnan-
de ved vilket hyser vedsvampar och 
gynnar insekter. Spår efter den vedle-
vande och rödlistade skalbaggen ragg-
bock finns och förekomsten av tjäder 
är god. Hela området har stor betydel-
se för vilt och fågelliv.

Libbhults ängar
På ett höjdområde med vid utsikt nå-
gon kilometer väster om Klavreström 
hittar du det mycket vackra naturre-
servatet Libbhults ängar. Reservatet 
karaktäriseras av stora sammanhäng-
ande arealer ängs- och betesmark. Det 
finns också lundartade skogspartier 
och en bäckravin. Så gott som all mark 
i reservatet har en gång varit slåtter-

mark. Den öppna ängsmarken som 
sköts genom slåtter är oerhört rik på 
arter som kräver denna typ av sköt-
sel för att överleva. I den öppna till 
halvöppna gräsmarken trivs mäng-
der av fjärilar och insekter. Exempel 
på ovanliga arter är slåttersandbi och 
slåttergubbemal. Utmärkande för re-
servatet är också den rika förekomsten 
av ängsvaxskivlingar, en del av dem 
sällsynta. I den sydvästra delen av re-
servatet rinner en bäck, Karrydsbäck-
en, även kallad Libbelta bäck. Vattnet 
i bäckravinen porlar och forsar via 
små fall, krokar och slingor ner från 
höjderna. Markerade strövstigar leder 
genom reservatet.

Våraskruv
Våraskruv erbjuder en naturupplevel-
se över det vanliga. Runtom det som 
var en ensamgård, vars byggnader 
fortfarande står kvar, finns stora de-
lar av det gamla odlingslandskapet 
bevarat på sluttningar ner mot Våra-
skruvssjön. Våraskruv är en gammal 
arrendegård under Sävsjö säteri med 
anor från medeltiden. I ängarna väx-
er ekar som kan ha varit ungträd när 
Nils Dacke och smålänningarna gjorde 
uppror mot Gustav Vasa. Ett besök i 
Våraskruvs naturreservat lämnar ing-
en oberörd. Den överdådiga ängsflo-
ran under försommartid är en fantas-
tisk upplevelse. Få ställen kan visa upp 
sig så oförändrade som Våraskruvs 
gamla åkrar och ängar. Att markindel-
ning och brukningsmetoder dessutom 
är mycket väldokumenterade gör be-
söket än mer intressant.
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MER INFORMATIONom våra naturreservat finner du i 
kommunens egen utflyktsguide 

”Natur och Kultur i Uppvidinge 
- en utflyktsguide”.Läs mer om boken på sidan 31.

Storasjöområdet
Det vidsträckta skogs- och myrområ-
det cirka sju kilometer söder om Len-
hovda är ett av länets största natur-
reservat. Det ligger i ett område med 
många spår från inlandsinsens av-
smältning, bland annat i form av åsar 
och dödismorän och i vissa partier är 
det gott om stora block. På den mag-
ra marken växer skog som är mellan 
150 och 200 år gammal och nästan helt 
orörd av människan. Storasjöområdet 
är stort. Mossarna är stora. Fågellivet 
är rikt kring mossar och kärr. Storsla-

gen vildmark är kanske det uttryck 
som ligger närmast till hands att 

använda om Storasjöområdet.

Naturreservat
i kommunen:
1. Berga fly

2. Bockaskruv

3. Ekhorva

4. Fagraholms fly

5. Getaryggarna

6. Hedasjön

7. Hinkaryd

8. Ideboås

9. Kärngölsområdet

10. Libbhults ängar

11. Ravinen

12. Singelstorps fly

13. Skäraskog

14. Soldatmossen

15. Stocksmyr-Brännan

16. Vithult

17. Våraskruv

18. Änghults björkhage

19. Ösjöbol

20. Storasjöområdet
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Vandringsleder
Framtidsleden
Framtidsleden ligger naturskönt intill 
de småländska skogarna runt samhäll-
ena Alstermo, Målerås och Älghult. Vi 
är alltså både i Nybro och Uppvidinge 
kommuner, på gränsen mellan Kalmar 
och Kronobergs län. Framtidsleden är 
en gång- och cykelled på 46 kilome-
ter, en rundslinga på befintliga skogs-
vägar.

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 skog-
arna träffa på bland annat älg, rådjur, 
räv, grävling, lodjur och varg. Tycker 
du mer om fiske finns här bra fiskevat-
ten och specialiteten strömfiske Alster-
ån, där du 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 utmed leden.

För dig med botaniska intressen kan 
vi här erbjuda en rätt unik flora. Vi får 
inte glömma bort den som är intresse-
rad av fåglar och fågellivet, utmed le-
den finns ett fågeltorn där du har fin vy 
utöver Södresjö med ett unikt fågelliv.

Vildmarksleden
Vildmarksleden är markerad med 
orange/röd markering på träd och 
stolpar. Observera att leden ibland går 
samman med Norra Värends ridled. I 
Lindshammar går leden gemensamt 
med Höglandsleden cirka 1 kilometer.

Rekommendation: 
Gå medsols! 
Ta med dricksvatten!

Två rastplatser: Vid Kolvesjö och norr 
om Burlagga Fly. Båda har vindskydd, 
toalett, grillplats och sopställ. Parke-
ring finns i Norrhult, Klavreström och 
vid glasbruket i Lindshammar.

Klavreström - Kolvesjö 13,0 kilometer
Kolvesjö - Lindshammar 5,5 kilometer
Lindhammar - Horshaga 10,4 kilometer
Horshaga - Klavreström 8,0 kilometer

Hela Vildmarksleden cirka 37 kilometer

På vandring i ett grönskande Libbhults ängar.
Foto: Marie Stübner

Tänk på brandrisken i skogen!
Om det blir en torr sommar är brandrisken hög i skog och mark. 
Håll koll på uppvidinge.se för att hålla dig uppdaterad om det 
råder eldningsförbud eller inte. 

Tänk på följande vid eldningsförbud:
• Lämna inte något i naturen! Ta med allt glas och all plast hem.
• Du får inte göra upp eld i skog och mark! Inte ens i stormkök eller i grillplatser. 
 Grilla istället hemma i trädgården i en grill med ben.
• Rök inte i skogen! Glöd från en cigarett eller en fimp kan antända gräs och träd.
• Om du upptäcker en brand, ring 112, och hjälp sedan räddningspersonalen att hitta branden.
• Vid en brand, låt personalen arbeta utan att bli störd eller förhindrad. Kör inte ut på 
 småvägar i närheten av en brand för att titta. Då finns risk att du hindrar räddnings-
 fordonen från att komma fram.
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Naturutflykter 2019
I guiden Naturutflykter har Länsstyrelsen 
i Kronobergs län sammanställt de guida-
de naturutflykter som anordnas i länet 
under 2019.  Några av de mest spänn- 
ande sker här i Uppvidinge kommun. 

Söndag 7 juli kl. 10.00-11.30 

Vandring i 
Bockaskruvs naturreservat
Vi går på en kortare vandring (max 4 km) i en 
delvis naturvårdsbränd barrblandskog. Fokus 
kommer att ligga på naturvärden i form av 
dagfjärilar, växter och fåglar. Samling: Reser-
vatsparkeringen. Ta med kikare.
Kontakt: Per Ekerholm, 010-223 77 13, 
per.ekerholm@lansstyrelsen.se
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs 
län och Uppvidinge Fågelklubb

Söndag 11 augsti kl. 10.00-12.00

Hohults by – Prisbelönt 
miljö, hus och trädgårdar 
Hohult är en levande småländsk radby. Den 
har fått utmärkelsen ”Riksintresse för kultur-
miljövården” och är ”ett av de mest skydds-
värda odlingslandskapen i södra Sverige”. 
Här får vi se hur man vårdar och bevarar de 
historiska husen, trädgårdarna och det vackra 
odlingslandskapet. Samling: Vid Alsterån, nära 

vårdcentralen i Alstermo. 
Kontakt: Ann Sigford, Mia Johansson, 073-806 
34 22, 076-826 91 62, ann_sigford@yahoo.com. 
Praktisk information: Promenad 2-3 km. Kost-
nad 100 kr. Medtag fika – vi slår oss ner i träd-
gården!
Arrangör: Natur- & Kulturguider i Glasriket

Lördag 7 september kl. 10.00-13.00 

Öppet hus i Stocksmyr
Mycket spännande har hänt i länets största na-
turreservat. Under dagen besöker vi ett skogs-
område som bränts. Här finns en tillgänglig-
hetsanpassad stig, vindskydd och en 2 mil 
lång vandringsled. Möjlighet att vandra längs 
leden som är den längsta genom naturreservat 
i länet! Vi håller elden varm vid eldstaden och 
bjuder på kaffe vid det nya vindskyddet vid 
Nässjön. Samling: Stora parkeringen vid Kosta 
outlet (väster om byggnaden).
Kontakt: Ellen Flygare, 010-223 74 68. Praktisk 
information: Ta gärna med något att grilla!
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Samling: Reservatsparkeringen.
Kontakt: Love Eriksen, 0731-825 031, 
love.eriksen@gmail.com Praktisk information: 
Medtag fika och kikare. Barnvänlig från 10 år.
Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb

Söndag 13 oktober kl. 10.00-13.00 

Myrens mystik, Singelstorps fly
Gå torrskodd 3 km genom våtmarken fram till 
en öde ö och en hemlig göl omgiven av trolska 
tallar. Upplev historia och hör stämningsfulla 
berättelser. Samling: Reservatets parkering, 
skyltat från Lenhovdas södra infart. 
Kontakt: Ann Sigford, 073-806 34 22. 
Praktisk information: Kostnad 100 kr.
Arrangör: Natur- och kulturguider i Glasriket

Söndag 22 september kl. 09.00-12.00 

Vandring i 
naturreservatet Hedasjön 
Hedasjön omges av äldre tallskog och är en 
vacker och besöksvänlig plats. Tillsammans 
går vi den nya vandringsleden runt sjön, cirka 
3 timmar, och tittar på områdets naturvärden 
och de skötselåtgärder som utförs i natur- 
reservatet. Vid parkeringsplatsen finns bad-
plats med en iordningställd grillplats. 

Hela guiden Naturutflykter 2019 finns på upp-
vidinge.se och lansstyrelsen.se/kronoberg.
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VÄLKOMMEN
Alldeles vid Europas skogsbryn,

där näckrosor seglar på spegelblanka skogstjärnar,
där källsjöar, bäckar och vattendrag börjar sin

porlande färd mot haven,
ligger Uppvidinge kommun.


