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Uppvidinge är ett semesterparadis i 
miniformat – mitt i Småland och en del av 
Glasriket. Oavsett om du är på jakt efter 
äventyr eller söker avkoppling så finns här 
något för dig.

Här i sjörika Uppvidinge hittar du 
lätt din egen oas i skogen. Du kan 
skräddarsy ett vildmarksäventyr med 
zipline, fiske och vandring. Smakupp-
levelser med närproducerade råvaror 
väntar runt hörnet och hantverkets 
skicklighet lever kvar. Med den här 
guiden kan du lätt hitta vad som 
passar just dig!

Välkommen!

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

Kontakta 
turistinformationen

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

Öppettider:
Vecka 26-30: 
Måndag-fredag 08.00-15.00
Övriga veckor: Måndag-torsdag 
08.00-16.00, fredagar 08.00-15.00
(Lunchstängt 12.00-12.45)

Upplev Uppvidinge 
i sociala medier

Facebook
www.facebook.com
/uppvidinge

Instagram
@upplevuppvidinge

Twitter
@UppvidingeK

Upplev 2018 i Uppvidinge har producerats av 
Anna Tigerström, Magnus Jonsson och Diana 
Ortscheid Uppvidinge kommun
Foto omslag: Shutterstock

Välkommen till Uppvidinge 
– en del av Glasriket!

INNEHÅLL
Sätt guldkant på tillvaron och 
upplev Uppvidinges rika utbud av 
fantastiska vyer och unika platser.

Inledning och Innehåll .............2-3

Uppvidinge via Instagram ...........5

Tävling ..............................................5

Evenemang ..................................6-7

Marknader .......................................8

Sommartips från redaktionen .....9

Se & Göra ................................10-20

Bo & Äta ..................................22-26

Service ......................................28-30
Åseda ...................................................................28
Norrhult och Klavreström ..............................29
Lenhovda ............................................................29
Älghult.................................................................30
Alstermo .............................................................30

Sommaräventyr för barn ............31

Var rädd om naturen ...................32

Naturreservat ..........................33-35

Naturutflykter ...............................36

Natur &  kultur i Uppvidinge ....37

Foto: Helene Poulsen



4 5 

MARHULT

NORRHULT
KLAVRESTRÖM

ÅSEDA

ÄLGHULTLENHOVDA

ALSTERMO
FRÖSEKE

NOTTEBÄCK

LINDSHAMMAR

HERRÅKRA

SÄVSJÖSTRÖM

Hjärtsjön

Åmen

Alstern

Möckeln

Sandsjön

Hökasjön

Urasjö
Hultbren

Änghultasjön

Madkroken

Hjärtsjön

@upplevuppvidinge 
med hjälp av Instagram
Genom Instagram-kontot @upplev-
uppvidinge delar Uppvidingebor med 
sig av sin vardag och sina smultron-
ställen i kommunen. Där kan du hitta 
mängder med tips på platser att besö-
ka och saker att göra.

Tagga dina bilder 
#upplevuppvidinge
Har du vandrat barfota längs en por-
lande bäck, fått världens adrenalin-
kick i ziplinen eller smakat en ljuvlig 

bakelse? Dela med dig av dina Uppvi-
dinge-upplevelser genom att använda 
#upplevuppvidinge i sociala medier!

Tävla med ditt bästa foto från Uppvidinge!
Nu har du chansen att vara med och 
tävla om den fina boken Natur och 
kultur i Uppvidinge. Skicka in ett eller 
flera foton på temat ”Sommarminnen 
från Uppvidinge” till redkom@upp-
vidinge.se. En jury avgör sedan vil-
ket foto som bäst speglar sommaren i 
Uppvidinge. Vinnaren får ett exemplar 

av Natur och kultur i Uppvidinge – en 
utflyktsguide. 

Lycka till!

Villkor för deltagande
• Du ska själv ha tagit fotot.

• Alla foton måste vara tagna i Uppvidinge  
kommun under maj-augusti 2018. 

• Vi förbehåller oss rätten att använda alla  
inskickade foton i marknadsföring av Uppvi-
dinge kommun.

• Vi kommer att inhämta samtycke för 
publicering av de foton som innehåller 
människor som går att identifiera.

Packa ryggsäcken och ge dig ut 
på vandringsäventyr i ett av de 

20 naturreservaten i kommunen.
 Foto: Marie Stübner
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17/5-20/9 Trivseldans
Trivseldans i Åseda Folkets Park till levande 
musik. 10 torsdagsdanser mellan 17 maj och 
20 september. Entré 170 kronor. Betalning 
kan ske via Swish 123 679 96 13.
17 maj, 18.00-21.30,  Skåningarna
31 maj, 18.00-21.30, Glenn-Endys
14 juni, 18.00-21.30, Matz-Bergmans
28 juni, 18.00-21.30, Fernandoz
12 juli, 18.00-21.30, Micke Ahlgrens
26 juli, 18.00-21.30, Skåningarna
9 augusti, 18.00-21.30, Engdahls
23 augusti, 18.00-21.30, Mats Rogers
6 september, 18.00-21.30, Lövgrens
20 september, 18.00-21.30, Mats Bladhs
Åseda Folkets Park

26/5 En förmiddag 
om krisberedskap
Det oväntade kan drabba alla. Hur kan 
man förbereda sig för en eventuell kris? 
Välkomna till parken mitt i centrala Åseda, 
mittemot Coop, för information, tipsrunda 
och aktiviteter.
Lördag 26/5, 10.00-12.00
Uppvidinge kommun

26/5 Uppvidingetrampet
Välkommen till Uppvidingetrampet, cykel-
loppet som sätter Uppvidinge på kartan. 
Med fyra bansträckor berör loppet större 
delen av vår kommun. Uppvidingetrampet 
erbjuder dig en fantastisk naturupplevelse, 
samtidigt som du får en angenäm motions-
runda. Banorna går utmed slingrande vägar, 
genom äng och skog. Björnrundan är en po-
pulär familjesträcka, lagom för hela familjen 
med sina 20 kilometer. I trampet blandas alla 
som gillar att cykla; motionärer, tävlingscy-
klister, barn, pensionärer med flera. Välj en 
bana som passar dig; 20, 40, 70 eller 120 ki-
lometer. Vätskekontroller med tilltugg finns 
utmed samtliga banor. Start klockan 10.00.
www.uppvidingetrampet.se • Korpen

Evenemang

Fler evenemang hittar du på 
www.uppvidinge.se

1/7 Natur- & kulturguidning 
vid Singeltorps fly
Natur- & kulturguidning där vi möter Len-
hovdas trolska myr & skog, och upptäcker 
torvens hemligheter. Samling vid cykelba-
nans infotavla på Järnvägsgatan klockan 
10.00. Ta med fika. Entré: 100 kronor.
Natur- & Kulturguider i Glasriket

21/7-12/8 Carmen
En av världens mest kända operaföreställ-
ningar i Smålandsoperans tappning. Ulrika 
Skarby i rollen som Carmen och Markus 
Kroon som Don José. Spelas inomhus i Åse-
da Folkets Park. Paus. Numrerade platser. Vi 
sjunger på svenska.
Entré: 495 kronor.
Se www.smalandsoperan.se för speltider och bil-
jetter. Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB

26/7-28/7 Olsmässan
Familjefest med aktiviteter och artister 
26-28/7 på stationsområdet i Åseda. Ols-
mässan bjuder bland annat på Slaget om 
Småland, en Strongmantävling som avgörs 
under fredagen 27/7. Allsång, diverse upp-
träden med bland andra På G, Storschlaget, 
Max Niclasson och Livingroom. Pub och 
matservering. Med reservation för eventuel-
la ändringar.

Torsdag 26/7, 11.00-17.00 och 19.00-00.00
Fredag 27/7, 11.00-17.00 och 19.00-01.00
Lördag 28/7, 11.00-17.00 och 19.00-02.00
Fri entré dagtid. Kvällstid entré 100 kronor. 
Från 15 år. Under 15 år endast i målsmans 
sällskap. Legitimation krävs.  Med reserva-
tion för eventuella ändringar.
www.olsmassan.se
Åseda IF med flera

4-5/8 Familjefest i Sjöparken 
Under Elitfönster Cup i Lenhovda anordnas 
familjefest med livemusik i Sjöparken och 
kostnadsfritt disco i Borgen för barnen.
www.elitfonstercup.se
Lenhovda IF

24-25/8 Alstermodagarna
En folkfest för alla i Bäckparken i Alstermo.
Fredag 24/8, 16.00-23.00
Lördag  25/8, 09.00-01.00
Alstermo IF/Alstermo MC

14-16/9 Dragspelstämma 
i Lenhovda
Dragspelstämma vid Sjöparkens Camping 
och Föreningslokalen Borgen. Buskspel i 
parken samt uppträdanden inne i Borgen på 
lördagen som avslutas med dans. Fri entré 
hela helgen. Fredag eftermiddag och kväll 
så länge intresse finns. Lördag scenpro-
gram klockan 14.00 och dans klockan 19.30.  
Enklare servering.
www.foreningenborgen.se
Föreningen Borgen och dragspelsvänner

16/9 Musikriket Uppvidinge
Lisas Fröseke Folkets Hus klockan 15.00, 
paus med fika.

11/11 Musikriket Uppvidinge
Fröken Elvis Alstermo Folkets Hus, 
klockan 16.00, paus med fika.

26/5 Åsedadagen
Stor familjefest i Stationsparken klockan  
10.00-14.00. Familjeprogram med underhåll-
ning, musik, tävlingar och utnämning av 
Årets hedersknyffel och Årets förening. 
Konferencier: Peje Johansson.
Offensiva Åseda

9-10/6 Smalspårets nostalgidagar
Helgen 9-10 juni arrangeras Smalspårets 
nostalgidagar längs smalspåret Åseda-Vir-
serum. Åk nostalgitåg, fika med sju sorters 
kakor, se showen Zillah & Totte och upplev 
veteranbrandbilar. I år är det även moped- 
och traktorrally. En helg för hela familjen! 
Se program på www.smalsparet.com.
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

10/6 Natur- & kulturguidning 
i Abrahamsmåla
Sommar på gården! Vi provar att slå med lie, 
sätter upp krakar & hässjor och smakar ra-
barberpaj. Ta med barn och barnbarn. Klock-
an 10.00 är det samling på gårdsplanen, 1 
km nordöst om Fagraskog. 100 kronor/
vuxen, barn 0-12 gratis, 13-17 år 50 kronor. 
Ta med fika.
Natur- & Kulturguider i Glasriket 

14/6 Naturnatt i Höneström
Klockan 19.00-23.00, mer information hittar 
du på sidan 36.
Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb

Foto: Carmen 
Smålandsoperan
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 Sommartips från redaktionen

I vårt Uppvidinge finns något för alla smaker – 
enastående vacker natur, hisnande äventyr och 
smultronställen längs vägkanten att göra spon-
tanstopp vid. Här lyfter vi fram några av de ak-
tiviteter, platser och upplevelser som kan förgylla 
din dag.

Vakna till fågelkvitter 
och morgondopp
För dig som gillar campingliv i husvagn, 
husbil eller tält är Strandbadets camping ut-
anför Älghult en pärla. Sträck ut tårna i det 
daggvåta gräset när du vaknar och smyg 
ner till bryggan för ett morgondopp. Vill 
du hellre sova innanför fasta väggar med 
möjlighet att bli serverad mat finns Vidinge 
Gård pensionat ett par kilometer bort, om-
givet av skog, grusvägar, hagar och betande 
djur. Här finns även möjlighet till strömfiske 
i Alsterån.

Fika- och shoppingutflykt
I kommunens största ort Åseda finns goda 
möjligheter till unik shopping. Till Hellgrens 

kommer folk från hela Småland för att hand-
la skor och på MK Madame finns konceptet 
Smart Garderob där du kan boka tid för att 
få hjälp att matcha din garderob. När du blir 
fikasugen finns mysiga Linas Butik & Café 
mitt i Åseda eller charmiga Café Sergel i 
Lindshammar. 10 minuters bilväg från Åse-
da, i vackra Ösjöbol, hittar du den nyöppna-
de glashyttan Persson & Persson, med fokus 
på återbruksglas.

Hisnande äventyr 
bland grantopparna…
Söker du en adrenalinkick ska du ratta bilen 
till skogen utanför Klavreström. Där finns 
Little Rock Lake Zipline, Europas längsta 
zipline-bana som lockar besökare från när 
och fjärran. Släng dig ut i kamikaze-banan 
eller nöj dig med att klättra upp i utkikstor-
net och ta en promenad över hängbron.

… eller stilla dressincykling 
genom skog och hagar
Vill du hellre hålla dig på marken kan du 
stanna kvar i Åseda och trampa iväg på en 
dressin längs smalspåret. Du kan cykla till 
Virserum och vända eller så nöjer du dig 
med att stanna i Hultanäs där du kan köpa 
en glass i antikaffären och besöka A-Produk-
ters försäljning av tofflor.

Minigolf och delikatesser
Har du fortfarande energi över framåt sen ef-
termiddag kan du utmana ditt resesällskap i 
minigolf vid Sommarhemmet Alstervik som 
ligger vid Alsterån i Alstermo. Som avslut-
ning på dagen passar det perfekt med en 
middag på Mickes Vilt Rökeri i Sävsjöström, 
en restaurang och pub med alpstugekänsla 
som serverar småländska viltdelikatesser.

Välkomna till vårt sommarparadis!

Åseda 
Torsdagen den 9 augusti
Torsdagen den 11 oktober

Älghult
Fredagen den 10 augusti
Fredagen den 12 oktober

Lenhovda 
Fredagen den 21 september

MARKNADER 2018
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UTOMHUSBAD
Fröseke – Uvasjön
Klavreström – Änghultasjön
Lenhovda – Lenhovdasjön
Lindshammar – Boskvarnasjön
Nottebäck – Madkroken, Sandviksbadet
Åseda – Björkåkragölen
Älghult – Älgasjön

Samtliga badplatser sköts och underhålls av 
ideella föreningar. 

INOMHUSBAD
Hälsans Hus i Åseda erbjuder
25-metersbassäng med 5 banor.

Rehabbassäng 
Barnbassäng
Gym
Personlig träning
Träningspass
Massage
Padeltennis

Öppettider: se www.halsans-hus.com

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

Se & Göra

A-Produkter
Hos oss hittar du träskor, träskosandaler, 
mjuktofflor och skyddstofflor från Torpatof-
feln och Euro-Clogs. Varmt välkomna!

Öppettider: Öppet 08.00-18.00 i vår självbe-
tjäningsbutik.

Hultanäs 11
070-877 43 90

Blomstermakarna Åseda
En genuin blomsterbutik med stort sorti-
ment av både inne- och uteväxter, snittblom-
mor, keramik, och presentartiklar. Vi värnar 
om god kvalitet och bra personlig service till 
våra kunder. 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

Cykla dressin
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik 
erbjuder dressincykling längs smalspåret. 
Upplev naturen från en cykeldressin.

Öppettider: Cykla dressin på smalspåret 
och upplev naturen på nära håll. Vi hyr ut 
dressiner i Åseda dagligen 28/6-19/8. Boka 
på 0495-108 08 eller smalsparet.com/cyk-
la-dressin senast dagen innan. När det går 
tåg (lördagar sommartid + vid evenemang) 
så är dressincyklingen inte öppen.

Föreningen Smalspåret , Växjö-Västervik
Järnvägsstationen Åseda
0495-108 08
info@smalsparet.com
smalsparet.com/cykla-dressin

BSweden, Belysningsbolaget
Tillverkar lampor i Småland i form som hål-
ler över tiden. Lamporna lyser upp 5-stjär-
nigt hotell i Milano, Harrods i London och 
har i år exporterats till Taiwan, Bahrain samt 
till olika länder i Europa. Många av lampor-
na har erhållit utmärkelser för sin form.

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-17.00 
(hela året) Söndag 14.00-17.00 (hela året)
Lördag 10.00-17.00 (15/6-15/8)

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

Fröseke kapell
Välkommen till Fröseke kapell! Fröseke 
kapell ligger på vägen mellan Orrefors och 
Alstermo/Älghult, strax norr om samhället 
Fröseke. Kapellet uppfördes 1939 efter rit-
ningar av arkitekt Paul Boberg och invigdes 
av biskop Yngve Brilioth på midsommar-
dagen 1939. Kapellet är byggt i trä och är 
rödmålat utvändigt och vitmålat invändigt. 
Klocktornet kröns av en kopparklädd torn-
huv i barockstil med hög och smäcker spira. 
Kyrkan har ett rektangulärt långhus med ett 
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turgummi. Alla skor tillverkas på fabriker i 
Europa med bra arbetsmiljö. Välkommen till 
Hellgrens i centrala Åseda!

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

Olofsgatan 1, Åseda
0474-107 35
info@hellgrens.org
www.hellgrens.org

avskilt kor längst i öster och en liten sakristia 
i norr.

Öppettider: 1/6-30/8 i samband med guds-
tjänst. Välkomna på fika och en pratstund 
eller en stilla stund i kapellet under mån-
dagarna 28/5, 11/6 och 25/6 klockan 14.00-
16.00.

Fröseke kapell, Fröseke
0474-100 00

Hauges Hantverksglas
Miljövänlig glasåtervinning. Omformar 
flaskor till bruksglas och konstglas helt utan 
omsmältning.

Öppettider: Öppet enligt överenskommelse. 
Ring eller skicka e-post.

Kulltorp Haga
073-030 68 20
hauge@glasweb.se
glasweb.se/hauge 

Hellgrens
Hellgrens är en kläd- och skobutik som lock-
ar kunder från hela Småland. Butiken har 
ett unikt utbud av skor och håller ergono-
mi, hållbarhet, miljö och fair trade högt. 95 
procent av skorna är handgjorda med vege-
tabiliskt garvat skinn och med sulor av na-

Holm Guiding
Flugfiskekurs och guidning i Alsterån och 
andra strömmande vatten. Från en person 
till företagsevent. Allt efter önskemål. Trans-
port, mat och boende kan anordnas. Nytt 
för 2018 är wildlife-fotografering av kung-
sörn, havsörn och andra fåglar från bekvämt 
gömsle i vacker skogsmiljö.

Öppettider: Fiskesäsong från början av april 
till slutet av september.  Fågelfotografering 
från augusti till februari.

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

Hälsobutiken Solrosen
Hälsobutik med fokus på kropp och själ.

Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00
Lunchstängt 13.00-14.00

Olofsgatan 13, Åseda
0474-715 71
camilla@hypagardens.se
www.hälsobutikensolrosen.se

Idéfabriken Loppis
Loppis och kaffehörna i Idéfabriken i  
Fröseke.

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

Smedstorpsvägen 4, Fröseke
076-834 50 75

Klavreströms järnbruksmuseum
Museum över Klafreströms Bruks historia 
från 1736 till 1972 och visning av gamla gjut-
järnsföremål, allt från stångjärn till moderna 
gjutna villapannor.

Entré: 20 kronor

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

Lenhovda kyrka
Välkommen till Lenhovda kyrka! Lenhovda 
kyrka är ritad av Carl-Gustaf Blom-Carlsson 
1838. Kyrkan togs i bruk första advent 1843 
men invigdes först 1846. Kyrkan består av 
långhus med kor i öster och torn i väster. 
Öster om koret finns en utbyggd halvrund 
sakristia. Nuvarande utseende är från den 
stora renoveringen 1967 då kyrkan fick ett 
nytt värmesystem, utrymmen under läkta-
ren, nya färger och nya ljuskronor i glas.

Öppettider: 1/6-31/8 måndag-fredag 08.00-
15.00, övrig tid i samband med gudstjänst.

Lenhovda kyrka, Lenhovda
0474-100 00
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge/len-
hovda-herrakra-forsamling
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Öppettider: Öppet året om för bokningar. 
Högsäsong 1/7-31/8. För avgångstider och 
bokning - se www.swedenzipline.com.

Bränderydsvägen
Infart från väg 31, 360 72 Klavreström
0470-54 29 00
info@littlerocklake.com

Lenhovda Tingshus
Redan under medeltiden fanns det ett hä-
radsting i Uppvidinge härad. Det nuvaran-
de 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 över-
enskommelse, 073-039 54 00

Little Rock Lake Zipline
Välkomna att boka ert guidade naturäven-
tyr eller köp ett presentkort till dig själv, 
dina vänner eller hela familjen! Besök Eu-
ropas längsta zipline med totalt över fyra 
kilometer linor i skogen på rasbranten till 
det småländska höglandet. En storslagen 
naturguidning genom en säregen geologisk 
uppkomst.

Upplev skogen, bäckarna och sjöarna från 
ett hänförande perspektiv högt över skogs-
landskapet från fågelns öga. Upplev känslan 
att flyga, att i hisnande fart på hög höjd fär-
das fram i det 150-åriga skogslandskapet.
Vem vill inte kunna flyga! Ta ett djupt an-
detag, fatta modet, ta steget och låt dig om-
famnas av en aldrig tidigare känsla. Är du 
rädd har du rätt! Vi var också rädda första 
gången.

Linas Butik & Café
Mysig butik och café i trevlig miljö där alla 
ska känna sig välkomna. Vi erbjuder hemba-
kat och lättare luncher. I butiken har vi barn-
kläder, inredning, delikatesser, presenter och 
mycket mer.

Öppettider: Måndag-fredag 10.00-17.00
Lördag 10.00-13.00
Håll utkik på vår hemsida för eventuellt 
andra öppettider under sommaren.

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

Foto: Daniel Breece

MK Madame
Modebutik mitt i Småland som sätter kun-
den i fokus genom att erbjuda konceptet 
Smart Garderob. Störst på klänningar i Små-
land.

Öppettider: Måndag till fredag 10.00-18.00 
Lördag 10.00-14.00 (10.00-13.00 under juli 
och augusti) 

Bokning av Smart Garderob och Klännings-
akuten efter överenskommelse.

Järnvägsgatan 5, Åseda
0474-711 71
karin@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: Vardagar 10.00-18.00
Lördag 10.00-16.00 (17.00)
Söndag 11.00-16.00 (17.00)
Sommaröppettider inom parentes gäller maj 
till och med augusti.

Hyttshow 11.00/13.00/15.00 med guide 
varje dag under högsäsong. Fri entré.

Industrigatan 20, Målerås
0481-314 00
info@maleras.se
www.maleras.se

Nottebäcks kyrka
Välkommen till Nottebäcks kyrka!
Nottebäcks kyrka är en typisk ”Tegnérlada”. 
Kyrkan består av ett långhus med en avslu-
tande korvägg och en halvrund sakristia i 
öster. Tornet i väster har ett tornur och öppen 
lanternin och ett gyllene kors. Kyrkans exte-
riör är oförändrad sedan byggnadstiden.

Öppettider: 1/6-31/8 måndag-fredag 08.00-
15.00, övrig tid i samband med gudstjänst.

Nottebäcks kyrka, Norrhult
0474-100 00
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge/not-
tebacks-forsamling

Nygårds Lamm & Design
Småskalig uppfödning av gotlandsfår och 
hantverksbutik i Flybo Bygdegård utanför 
Åseda. I butiken hittar du ullhantverk, får-
skinn, lamm-/fårkött och ull från vår egen 
uppfödning. Vi erbjuder även inredningsde-
taljer, kvalitetskaffe, exklusiva teer, mathant-
verk, presentförpackningar och hantverk 
från andra lokala hantverkare.

Lammsafari: Följ med på lammsafari tillsam-
mans med vår herdehund Stella. Vi tar med 
er på en rundtur till lammens sommarbete 
där vi berättar om våra får och lamm och ni 
får möjlighet att hälsa på och klappa lammen.
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Persson & Persson
Ny miljövänlig glashytta med inriktning på 
återbruk. Bruks- och konstglas av högsta 
klass, butik och kafé. Glashütte mit Aus-
richtung auf Recycling, Wiederverwendung 
und Kunstglas. Glass studio with a focus on 
recycling and art glass.

Öppettider: Vi öppnar sista helgen i april 
sedan håller vi öppet maj, juni, juli, augusti:
Tisdag-fredag, 12.00-18.00 
Lördag-söndag, 12.00-16.00

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

Stig In Mörtelek
Ekologiskt certifierade odlingar och kött-
produktion med gårdsbutik. Här finns det 
mesta som går att producera på en gård: 
grönsaker, blommor, mjöl, ägg, kött av ka-
nin, kyckling, lamm, killing, rådjur, nöt och 
gris, örter, honung, 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. 

Öppettider: Hantverksbutiken; Torsdagar 
maj-september 17.00-19.00, första söndag-
en i månaden april-oktober 13.00-16.00. 
Lammsafari; Lördag 19/5, söndag 20/5, 
söndag 3/6 och söndag 1/7. Samling utan-
för Flybo Bygdegård klockan 12.00.

Välkomna att kontakta oss om ni önskar 
besöka oss på andra tider så öppnar vi upp 
butiken för er. Vi har även möjlighet att ta 
emot gruppbokningar för lammsafari efter 
överenskommelse.

Flybo Bygdegård, Åseda
070-683 49 16
nygardsdesign@gmail.com
www.facebook.com/nygardsdesign

Sommarhemmet Alstervik
Sommarcafé med minigolf. I år firar vi 70 år. 
Equmenia Alstermo driver Sommarhemmet 
Alstervik vid Alsterån, strax utanför Alster-
mo, med bland annat glass- och våffelser-
vering, minigolfbanor och kanotuthyrning. 
Nytt för i år är att vi har två ställplatser för 
husbil.

Öppettider: 16/6-2/8, 15.00-20.00 (alla dagar 
utom midsommarhelgen 22-24 juni).

Equmenia Alstermo, Alstervik, Alstermo
070-638 52 92
alstervik@alstermokyrka.se
www.equmeniakyrkan.se/alstermo/alstervik

Mörtelek, Sandebo 1
076-185 25 95
stiginmortelek@gmail.com

Samlingsplats för naturälskare
Trivsamt boende, aktiviteter och god ärlig 
mat. Fiskekort till Strömfiske Alsterån och 
fina sjöar. Beläget mitt i naturen, omgivet 
av fina bär- och svampmarker, skogar, sjöar, 
naturreservat och den underbara Alsterån. 
Framtidsleden går förbi, cyklar och båt finns 
att hyra. En knapp kilometers vandring tar 
er till fågeltornet vid Södresjö. I den stora 
trädgården kan man spela kubb, krocket el-
ler stoja med gårdens favorit, hunden Ken-
ny, eller ta sig en matbit och en kall öl på 
uteserveringen.

Öppettider: Se vår hemsida eller Facebooksi-
da för program, meny och öppettider.

Vidinge Gård Svartshult, Älghult
0481-632 37
mail@vidingegard.com
www.vidingegard.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 fö-
retag eller grupper.

Öppettider:
Torsdagar 12.00-18.00

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

Tigerström Konst & Antik
Konst och antikt, loppis och retro. Butiken 
hittar 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
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Uppvidinge Biodlarmuseum
Nordens första biodlarmuseum finns i Älg-
hult. Museets olika rum är en historisk resa 
med början på 1500-talet, till dagens moder-
na biodling. Besök oss för en visning och 
drick en kopp kaffe med hembakat. Handla 
honung och presenter i vår galleria.

Öppettider: Alla söndagar juni, juli och au-
gusti 11.00-17.00.

Måleråsvägen, Älghult
073-054 08 15
yvonne.wilhelm@telia.com
www.uppvidinge-biodlarforening.se

Uppvidinges niohålsbana
Spela golf i en vacker och lugn miljö intill 
Änghultasjön i Klavreström. Alla kan pro-
va 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.

Uppvidinge Golfklubb
Änghultsvägen, Klavreström
0474-403 50
info@uppvidingegk.se
www.uppvidingegk.se

Åk nostalgitåg
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik kör 
nostalgitåg längs smalspåret. Fika medan 
rälsbussen far fram genom landskapet.

Öppettider: Lördagar 7/7-18/8 kör vi nos-
talgitåg på sträckan Åseda-Virserum. 
Notera att sista helgen i juli och första helgen 
i augusti gäller särskild tidtabell med fler av-
gångar i samband med Olsmässan 27-28/7 
och Virserums marknad 3-4/8. Tågen utgår 
från Virserum och erbjuder två resmöjlighe-
ter för den som åker från Virserum och en 
för den som åker från Åseda.
Avgångstider Virserum 10.00 
respektive 14.00. 
Avgångstid Åseda 12.00.

Föreningen Smalspåret, Växjö-Västervik
Järnvägsstationen Åseda
0495-108 08
info@smalsparet.com
www.smalsparet.com

Åseda kyrka
Välkommen till Åseda kyrka! Kyrkan är 
uppförd omkring 1500 och tillbyggd 1796-
1803. Medeltida träskulpturer och triumf-
krucifix. Predikstol från 1600-tal. Nuvaran-

de altaruppsats från 1724. Kyrkobyggnaden 
representerar tre tidsskeden: Sakristian ro-
mansk tid, långhuset senmedeltid, tornet 
och korpartiet omkring 1700.

Öppettider:
1/6-30/8 måndag-fredag 08.00-15.00, 
övrig tid i samband med gudstjänst. 
Under Olsmässan 26-27/7 anordnas extra
 aktiviteter och kaffeservering 12.00-16.00.

Åseda kyrka, Åseda
0474-100 00
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge 

Älghults Cykel och Sport
Båtuthyrning och försäljning av fiskekort. 
Försäljning 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 till Älghults kyrka! Älghults 
kyrka byggdes 1805-1807 men invigdes 
först den 14 september 1816. Den ersatte en 
timrad och rödtjärad medeltida kyrka. Den 
gamla kyrkans sakristia (från 1400-talet) var 
dock gjord av sten och står fortfarande kvar 
på den gamla delen av kyrkogården (andra 
sidan av vägen). I tornet hänger tre klockor. 
Två av dem tillhörde den gamla kyrkans 
klockstapel.

Öppettider: 1/6-30/8 måndag-fredag 08.00-
15.00, övriga tider i samband med guds-
tjänst. 
Kyrkogårdsfika: Diakoniassistenten bjuder 
in till kyrkogårdsfika och pratstund på Älg-
hults kyrkogård på torsdagarna 31/5, 14/6, 
28/6, 12/7 och 19/7 11.00-13.00.
Kyrkogårdsvandring: Söndag 3/6 14.00 är 
det kyrkogårdsvandring vid kvarteret till 
vänster om kyrkporten med efterföljande 
gudtjänst klockan 16.00.  Söndagen 26/8 
träffas vi i Högmässan klockan 11.00 och 
efter det har vi kyrkogårdsvandring i kvar-
teret till höger om kyrkporten. 

Älghults kyrka, Älghult
0474-100 00
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge
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Älghult sockens 
hembygdsförening
Visning av gamla saker och byggnader.  
Affär, smedja och museum. Årets utställ-
ning: jakt och fiske.

Öppettider: Lördagsöppet på hembygdsgår-
den 30/6, 14/7, 21/7, 28/7 och 4/8 klockan 
09.30-13.00.
Nationaldagsfirande 6/6, 16.00
Landsbygdens dag 7/6, 10.00-13.00. 
Vi serverar kaffe och våfflor vid torget 
i Älghult.
Sommarfest och hemvändardag 
12/8, 13.00.

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

Öringfiske utan trängsel
15 kilometer fiskesträcka längs den idylliska 
Alsterån omgiven av vild natur. Fiskekort, 
info, kartor, båtuthyrning och en liten flug-
fiskeshop finns på fiskecentret Vidinge Gård 
som även erbjuder trivsamt boende och god 
mat. Grillplatser 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

Meta en stund från strandkanten eller 
prova på strömfiske. Under Se & Göra 
på www.uppvidinge.se  hittar du 
information om var du köper fiske-
kort till våra sjöar och vattendrag.
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Arabusta Café Sergel
Fast förankrad i den småländska myllan och 
med en kärlek till den italienska kaffetradi-
tionen bjuder Arabusta Café Sergel på en 
fika- och matupplevelse utöver det vanliga 
i en genuin glasbruksmiljö.

På menyn finns klassiker som våra kalasis-
terband och ostkaka, hantverstillverkat kaffe 
och andra spännande drycker. Fullständiga 
rättigheter. Fem kilometer till hyttan i Ösjö-
bol och till zipline. Välkomna önskar famil-
jen Lindroos!

Öppettider: Lördag 30/6, söndag 12/8: Alla 
dagar kl. 11.00–17.00 (undantag kan före-
komma och annonseras på hemsidan och 
Facebook)
Kvällsöppet fredagar 19.00–22.00 
(boka gärna Tapperas-meny)
Söndagsbrunch 1/7, 8/7, 15/7, 29/7, 5/8, 
12/8 (förbokas)
Säsongsfinal helgen 17-19 augusti: 
Fredag  11.00–22.00, lördag och 
söndag 11.00–17.00

B&B kan bokas via www.cafesergel.se: 
795 kronor/dubbelrum

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

Bo & Äta

Foto: Linnéa Läppemäki

Björkåkrabadet Camping
Campingen ligger centralt i Åseda intill 
Björkåkragölens badplats. Det finns totalt 50 
campingtomtar, varav 12 är elplatser.

Öppettider: 4/6- 31/8

Västra Kyrkogatan 25, Åseda
073-326 84 70

Café & Bistro Juvengård
Lite utanför Åseda, mellan skog och sjö, lig-
ger vår verksamhet Café & Bistro Juvengård. 
Vi vill gärna bjuda in våra gäster från när och 
fjärran för att njuta av våra goda hemlagade 
rätter och våra egna bakverk. Vi lagar allt 
från grunden och väljer att köpa så många 
närproducerade och ekologiska råvaror som 
möjligt efter säsong. 

Hos oss är ni välkomna att koppla av från 
vardagslivet en liten stund, att njuta av vårt 
smultronställe och att träffa varandra och 
fika hos oss med era vänner och kära! Det 
finns också plats för en liten fest eller kalas 
(plats för max 20-25 personer).  Varmt väl-
kommen till oss på Juvengård önskar famil-
jen Schwyter!

Öppettider: Se vår hemsida eller Face-

book-sida för meny, program och öppettider. 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor!

Sjömillan 3, Åseda
070-352 89 36
info@juvengard.com
www.juvengard.com

Flybo bygdegårdskafé
Ta chansen att njuta av nybakta kakor och 
bullar och en god kopp kaffe eller te i en av 
Uppvidinges mest anrika bygdegårdar - en 
gång i tiden restaurang för Flybo källa som 
lockade folk från hela landet - och sitt på den 
nyrenoverade glasverandan i solskenet.

Öppettider: Första söndagen i varje månad, 
13.00-16.00  från 1/4-7/10.

Flybo, Åseda
073-755 41 71

Gästis i Lenhovda
Hotell Gästis har sedan länge varit en natur-
lig samlingsplats i Lenhovda. Nu har hotel-
let 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 kommer att servera dagens lunch bestå-
ende av svensk husmanskost med tillbehör 

Alstermo Restaurang
Mitt i vackra Alstermo centralt beläget vid 
Folkets Hus ligger Alstermo Restaurang.

Öppettider: Vardagar 11.30-14.00 serveras 
en välkomponerad buffé med svensk hus-
manskost tillsammans med ett stort sallads-
bord. Vi har fullständiga rättigheter.

Storgatan 27, Alstermo
0474-100 35
mat@hotellolof.se
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och vi kommer att ha en varierad och spän-
nande kvällsmeny. Vi lagar allt från grunden 
med fokus på lokalproducerade råvaror.
Vi kommer naturligtvis även att servera en 
härlig frukostbuffé, både för hotellgäster och 
för alla andra som är sugna på en bra start 
på dagen. 

Öppettider: Måndag-söndag serveras fru-
kosten fram till 09.30. Lunchen serveras var-
dagar 11.30-14.00. 13.00-14.00 kommer lunch 
att serveras till pensionärer till ett förmånligt 
pris. Kvällsmenyn serveras till klockan 21.00.

Gästis Lilla Rut i Lenhovda AB
Bäckgatan 4, Lenhovda
0474-201 08
gastisilenhovda@gmail.com
www.gastisilenhovda.se

Hotell Olof
Hotell Olof är ett nyrenoverat hotell med 
inspiration av 60-talet och som sätter maten 
och gästernas trivsel i centrum. På Hotell 
Olof står maten i fokus. All mat tillagas från 
grunden och vi lägger stor tonvikt vid att an-
vända de bästa råvarorna.

Öppettider: Vardagar 11.30-14.00 serverar vi 
en välkomponerad buffé med svensk hus-
manskost med ett stort salladsbord. Vi har 
fullständiga rättigheter.

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

Krua Mae Bunmee
En genuin thailändsk restaurang med ett 
brett utbud av thailändska rätter som tilla-
gas av de bästa råvarorna.

Öppettider: Måndag-fredag 11.30-21.00.  
Lördag 12.00-21.00. Söndagar 12.00-20.00.
Vi serverar en femrätters lunchbuffé varda-
gar 11.30-14.00. Övrig tid beställer ni ur vår 
breda à la carte-meny. Vi har fullständiga 
rättigheter.

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

Linas Butik & Café
Mysig butik och café i trevlig miljö där alla 
ska känna sig välkomna. Vi erbjuder hemba-
kat och lättare luncher. I butiken har vi barn-
kläder, inredning, delikatesser, presenter och 
mycket mer.

Öppettider: Måndag-fredag 10.00-17.00. 
Lördag 10.00-13.00. Håll utkik på vår hem-
sida för eventuellt andra öppettider under 
sommaren.

Järnvägsgatan 1, Åseda
070-989 54 44

kontakt@linasbutikochcafe.se
www.linasbutikochcafe.se

Norrhults café
Bageri och cafe, där allt är hembakat. Serve-
rar även dagens lunch mellan 11.30 och 13.30 
måndag till fredag.

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-17.00. 
Lördag 08.00-14.00. Vid eventuella ändring 
av öppettider, se Facebook och Instagram.

Parkgatan 2, Norrhult
076-804 01 92
norrhultscafe@hotmail.com

Mickes Vilt Rökeri
Mickes Vilt Rökeri är en idylliskt belägen li-
ten á la carte-restaurang med alpstugekänsla 
och egen köttförädling mitt i den småländ-
ska skogen.

Vi serverar färsklagad mat med fokus på vilt 
och kött. I husets egen förädling kallröker 
och lufttorkar vi vår prisbelönade delika-
tesschark. Vi erbjuder även övernattning för 
upp till åtta personer. Vi har ingen detaljför-
säljning av kött, vårt delikatesschark serve-
ras enbart inom restaurangen.

Öppettider: 16/5-12/8, onsdag-söndag 
15.00-21.00 (köket stänger 20.00). Övriga 
året, fredag och lördag 15.00-22.00.

Sävsjö Skogsbo, Sävsjöström
08-29 32 34
info@mickesviltrokeri.com
www.mickesviltrokeri.com

Sommarkafé 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 ock-
så ut en övernattningslägenhet. Själva byg-
degården hyr vi också ut till diverse aktivi-
teter. Kultur- och bygdeföreningen anordnar 
varje sommar med start första söndagen i 
juli ett sommarkafé på onsdagar och sön-
dagar. Avslutningskaféet är första söndagen 
i augusti och brukar firas med något slags 
arrangemang.

Vi har aktiviteter hela året om och du hittar 
vårt program i Uppvidinge Tidning, bland 
kommunens evenemang och på Facebook.
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Öppettider: 1/7-5/8 Onsdagar 17.00-
20.00, sommarkafé. Söndagar 14.00-17.00,  
sommarkafé

Relaxen, bygdegården och övernattningslä-
genheten kan hyras året om. Kontakta Elin 
Persson, 070-223 34 26.

Kultur- och bygdeföreningen i Ösjöbol
Bygdegården i Ösjöbol
Ösjöbol 3, Åseda
0474-711 21
elinisadora@yahoo.com
Ösjöbol Kultur- och bygdeförening 
på Facebook
www.bygdegardarnasriksforbund.se

Vidinge Gård
Ett helmysigt pensionat, mitt i naturen utan-
för Älghult. Bekvämt boende med god hem-
lagad mat och hembakat. På sommaren gril-
las 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 

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

Öppettider:  25/6- 19/8, 14.00-19.00

Sjögatan 10, Lenhovda
Anordnas i samarbete mellan Borgen, Len-
hovda Samhällsförening, SPF och PRO

Sjöparkens Camping
En liten camping mitt inne i Lenhovda. 
Campingen ligger i Sjöparken och har 40 
campingtomter, varav 10 är elplatser.

Öppettider: 1/5-31/8

Idrottsplatsen, Lenhovda
Campingvärd: 070-938 47 89
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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 
turistinformationen finns. Åseda lig-
ger i Uppvidinge kommuns norra del, 
vid riksväg 23/37 och är en ort med 
många industrier. Orten har en lång 
och spännande historia. I trakterna 
bodde en gång i tiden adelsfolk på de 
många sätesgårdarna och helgonet 
Olof den Helige har haft stor betydelse 
för orten.

Apotek .............................Olofsgatan 10
Bank ...................................Olofsgatan 5
.............................................Olofsgatan 6
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
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 Änghultas-
jön. 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 och 
samhället 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. Do-
kument från 1408 finns bevarade men 
förmodligen fanns en tingsplats här 
ännu tidigare. Tingshuset från 1780 
står fortfarande kvar.

Apotek ............................... Storgatan 31
Bankomat ......................Tingsgatan 2 A
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
Systembolag.......................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
Bilverkstad ............ Lenhovdavägen 42
Drivmedel ...................... Åsedavägen 1
Livsmedel .................... Måleråsvägen 1
Restaurang och café .....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
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.

 Sommaräventyr för barn
Fiskelycka
Föreställ dig känslan att för första gången 
veva in en abborre som du har fångat allde-
les själv. Lycka! Hyr en båt eller kanot, köp 
ett fiskekort och prova fiskelyckan i någon 
av sjöarna i Uppvidinge.

Utmana familjen i minigolf
Vad är en sommar utan minigolf? Bangolf-
banor hittar du i Alstermo, Sävsjöström och 
Åseda. Utmana familjen och låt förloraren 
bjuda alla på kulglass från Linas Butik & 
Café i Åseda eller Sommarhemmet Alstervik 
i Alstermo.

Fjärilssafari
Skaffa en håv, en glasburk och en fjärilsbok 
eller fjärilsapp till telefonen och ge dig ut. 
Längs vägar och ängar i Uppvidinge finns 
fantastiska, färgsprakande fjärilar. Bra fjä-
rilsmarker finns i Ekhorva, Stora Brosmåla 
i Vithults naturreservat, Hovgård, Höne-
ström och Kärseskruv. Hur många olika sor-
ters fjärilar kan du hitta? Gör en lista! Glöm 
bara inte att släppa ut fjärilarna i frihet när 
du är klar.

Badparadis
Hur många dopp kan du ta under ett 
sommarlov? Uppvidinge erbjuder stora 
möjligheter att slå ditt rekord. Kommuna-
la badplatser finns vid Uvasjön i Fröseke, 
Änghultasjön i Klavreström, Lenhovdasjön 
i Lenhovda, Boskvarnasjön i Lindshammar, 
Madkroken i Nottebäck, Björkåkragölen i 
Åseda och Älgasjön i Älghult. Vid Strandba-
det i Älghult kan du hyra trampbåt och ta en 
tur på sjön.

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 lära dig hur det går till.

Foto: Pia Lund
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Var rädd om
NATUREN!
Allemansrätten gäller i na-
turreservat 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.

Naturreservat
I kommunen finns 20 naturreservat. 
Alla är av olika karaktär och speglar 
det ålderdomliga kulturlandskapet 
och den orörda vildmarken i skogs-
bygderna.

Hedasjön
Naturreservatet Hedasjön ligger 
mitt emellan Lessebo och Lenhovda. 
Förutom sjön med öar ingår också 
omkringliggande fastmark med tall- 
dominerad barr-blandskog i mosa-
ik med myrområden. Området är 
ett småkulligt moränbacklandskap 
och två moränryggar 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 artrikt och man kan bland 
annat finna en mängd olika mossor 
och lavar. Delar av området är relativt 
rikt på multnande ved, vilket hyser 
vedsvampar och gynnar insekter. Spår 
efter den vedlevande och rödlistade 
skalbaggen raggbock finns och före-
komsten av tjäder är god. Hela om-
rådet har stor betydelse 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  
reservatet är också den rika förekom-
sten av ängsvaxskivlingar, en del av 
dem sällsynta. I den sydvästra delen 
av reservatet rinner en bäck, Karryds-
bäcken, även kallad Libbelta bäck. 
Vattnet i bäckravinen porlar och for-
sar via små fall, krokar och slingor ner 
från höjderna. Markerade strövstigar 
leder genom reservatet.

Våraskruv
Våraskruv erbjuder en naturupple-
velse över det vanliga. Runtom det 
som var en ensamgård, vars byggna-
der fortfarande står kvar, finns stora 
delar av det gamla odlingslandska-
pet bevarat på sluttningar ner mot  
Våraskruvssjön. Våraskruv är en  
gammal arrendegård under Sävsjö  
säteri med anor från medeltiden. I äng-
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arna växer ekar som kan ha varit ung-
träd när Nils Dacke och smålänning-
arna gjorde uppror mot Gustav Vasa. 
Ett besök i Våraskruvs naturreservat 
lämnar ingen oberörd. Den överdå-
diga ängsfloran under försommartid 
är en fantastisk upplevelse. Få ställen 
kan visa upp sig så oförändrade som 
Våraskruvs gamla åkrar och ängar. Att 
markindelning och brukningsmetoder 
dessutom är mycket väldokumentera-
de gör besöket än mer intressant.

Vithult
De båda före detta domänreservaten 
Vitthults urskog och Tängsjö fly har 
ombildats till naturreservat, slagits 
samman och senare utvidgats. Vithult 
är beläget norr om Lenhovda och ut-
görs av våtmark, skog och betesmark. 
Vitthults urskog ligger cirka 4 kilome-
ter 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. Sko-
gen 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. 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 reser-
vatet. 

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 an-
vända om Storasjöområdet.

NATURRESERVAT
i kommunen
Berga fly

Bockaskruv

Ekhorva

Fagraholms fly

Getaryggarna

Hedasjön

Hinkaryd

Ideboås

Kärngölsområdet

Libbhults ängar

Ravinen

Ingelstorps fly

Skäraskog

Soldatmossen

Stocksmyr-Brännan

Storasjöområdet

Vithult

Våraskruv

Änghults björkhage

Ösjöbol
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Naturutflykter 2018
I guiden Naturutflykter har Länssty-
relsen i Kronobergs län sammanställt 
de guidade naturutflykter som sker i 
länet under 2018. Flera av dem anord-
nas i Uppvidinge kommun.

35, goran.elisabeth@telia.com
Praktisk information: Varma täta klä-
der samt myggmedel rekommenderas. 
Ta gärna med kikare och fika.

Hela guiden finns på www.uppvidinge.se

Vandringsleder
Framtidsleden
Framtidsleden är en gång- och cykel-
led på 38 kilometer, som går som en 
rundslinga på befintliga skogsvägar. 
Runt med leden finns mycket att se 
och göra, helt beroende på vad du har 
för intressen. Bland annat bjuds det på 
vildmark med stort fågel- och djurliv. 
Det finns också möjlighet att fiska och 
plocka svamp och bär. Framtidsleden 
ligger naturskönt i de småländska 
skogarna runt samhällena Alstermo, 
Målerås och Älghult. Karta och mer 
information: www.framtidsleden.se

Vildmarksleden
Vildmarksleden följer stigar och små 
grusvägar genom naturreservat, od-
lingslandskap och storskog. Leden är 
i sin helhet 35 kilometer lång, väl skyl-
tad och ganska lätt att gå.
Vildmarksleden är markerad med 
orange/röd markering på träd och 
stolpar. Vi rekommenderar att du går 
medsols och tar med dricksvatten. Det 
finns två rastplatser, en vid Kolvesjö 
och en norr om Burlagga Fly. Båda har 
vindskydd, toalett, grillplats och sop-
ställ. Parkering finns i Norrhult, Klav-
reström och vid glasbruket i Linds-
hammar. Karta och mer information: 
www.uppvidinge.se

Naturnatt i Höneström
Torsdag 14 juni 
klockan 19.00-23.00
Efter några års uppehåll blir det åter 
en naturnatt i Uppvidinge. En kväll 
som kan bjuda på många överrask-
ningar. Kom när det passar dig mellan 
19.00 och 23.00. Vi börjar klockan 19.00 
med att besöka området med mosippa. 
När mörkret börjar falla kommer vi att 
från olika stationer bjuda dig på ”natt-
lig mystik”. Det kommer bland annat 
att handla om nattflygande insekter, 
fladdermöss, nattskärra med mera. 
Samling: Parkeringen vid Höneström 
(Älghult mot Alsterfors, därefter mot 
Höneskruv).
Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb.
Kontakt: Göran Carlsson, 070-232 12 

Natur och kultur i Uppvidinge 
 - en utflyktsguide
Boken är en innehållsrik utflyktsguide 
på 352 sidor för alla som älskar ströv-
tåg och upplevelser.

Uppvidinges besöksvärda miljöer, bygg-
nader och minnesplatser i tätorter och på 
landsbygden presenteras på över femtio 
nyritade detaljkartor. Med sina faktarika 
kapitel vill författarna samtidigt inspirera 
besökaren att fördjupa sig i de 20 naturre-
servatens lokala artrikedom. Bokens över 
300 bilder och illustrationer är även en slags 
reseupplevelse och ger en genuin känsla av 
djurlivets spänning och Uppvidinges rika 
men delvis ganska okända flora och fauna.

Natur och kultur i Uppvidinge innehåller ett 
särskilt avsnitt med fokus på barn med roli-
ga möjligheter till annorlunda upplevelser i 
Uppvidinges artrika natur.

Det här är en unik och detaljerad artbibel 
för nörden men den vänder sig också till 
människor i alla åldrar som är nyfikna på 
vad Uppvidinge har att erbjuda i natur- och 
kulturväg. Boken innehåller mängder med 
tips om fågelspaning, cykelvägar, vand-
ringsleder och speciella besöksmål som forn-
lämningar, stenmurar och hembygdsgårdar.

• Författare: Tobias Ivarsson, Mikael Persson, 
Lars Thor, Thorsten Zaar • Redaktör: Annika Persson 
• AD: Diana Ortscheid

Här kan du köpa boken

Boken Natur och kultur i Uppvidinge 
säljs i turistinformationen i kommun-
huset i Åseda och på biblioteken i kom-
munen.

Pris: 280 kronor



Njut av en stilla stund med solnedgången 
i horisonten vid någon av våra 231 sjöar.



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.


