Vandra och cykla i Aneby

Anebyleden

85km
Anebyleden är en del av Höglandsleden och
sträcker sig genom hela Aneby kommun.
Leden bjuder på många smultronställen.

ANEBY
KOMMUN

Aneby Turistbyrå
Öppettider: mån-tor 8-17, fre 8-16 Lunchstängt 12-13
Storgatan 48, 578 31 Aneby Tel. 0380-462 40,
turistbyran@aneby.se, www.aneby.se

Upptäck Aneby
Landskapet längs med Anebyleden är varierande
med stora skogar, öppna fält, ängar, sjöar och
mossar. Det finns tillgång till vindskydd samt
övernattningskojor.
Trevlig tur!

Var rädd om
naturen
Allemansrätten ger dig lov att
uppleva naturen på mark som
ägs av andra.
Tänk på att följa de
här reglerna när du är i
naturen:
På annans mark. Du får vistas
var du vill utom på tomtmark.
Respekten för ägarens hemfrid
gör att vi heller inte lägger till
vid privat brygga. Det är även
förbjudet att köra motorfordon
på privat väg.
På åker och äng. Skada inte
växande gröda genom att ta
genvägar över besådda åkrar,
vallar eller skogsplanteringar.
Stäng grinden! När du passerar
genom grindar så kom ihåg att
stänga dem. Även om du inte
kan upptäcka några tamdjur
finns de i regel i närheten och
kan komma till skada om de
tar sig utanför inhägnaden. Av
samma skäl får du inte skada
stängsel som du behöver ta dig
över.

Att göra upp eld är tillåtet om
det inte utfärdats särskilt förbud
mot eldning eller om det finns
risk för skogsbrand. Kontrollera
noga att det inte finns glöd kvar
när du lämnar platsen.
Brutna kvistar ger fula sår och
kan orsaka allvarliga skador på
skogen. Det är förbjudet att

bryta kvistar av träd och buskar
på annans mark.
Att ta fågelägg räknas som jakt
och jaga får man inte göra på
annans mark. Det är överhuvudtaget förbjudet att skada
fåglarnas bon, ägg eller ungar.
Du får tälta en natt utan att
fråga markägaren om lov. Vill du
stanna längre måste markägaren
godkänna det.
Fiska på andras vatten får du
aldrig göra utan tillstånd eller
fiskekort, inte ens med metspö.
Skräpa inte ner. Det behövs så
lite skräp för att helt fördärva
något vidunderligt skönt!

1. Björkenäs mopedmuseum
Anders Arnesson har förverkligat en pojkdröm på sin gård i
Björkenäs. På logen blänker
mopeder, motorcyklar och
cyklar i långa rader. Det är ett
paradis för nostalgiska motorfantaster och du kan bland annat
beskåda
Silverpilen och Guldpilen
samt Husqvarna-modeller från
1920-talet. Tel. 0390-330 43

2. Björkenäs naturreservat
Naturreservatet Björkenäs är
beläget vid sjön Ören. Området
omfattar ängar, hagmarker,
mindre skogspartier och åkrar.
En del av reservatet är bevuxet
med ädla lövträd och floran
är rik och omväxlande. I sjön
Ören ligger Vållingsön, som är

skyddad för att freda fåglarnas
häckningsplatser.

3.Vireda kyrka
Denna träkyrka med fantastiska
målningar är till stor del en
medeltida träkyrka. Äldst är den
östra delen av långhuset och
koret. I kyrkan finns bland
annat en vacker ljuskrona från
1600-talet med svarvad stam av
masurbjörk med tolv ljuspipor.

4. Fornborgen
Vid sjön Noen hittar du
Fornborgen som är en av
kommunens mest unika
fornlämningar. Här bjuds även
på fantastisk utsikt, trollskogsliknande natur och jättegrytor
som skapats av smältvattnet
efter istiden. Tel. 0380-20707
(Fornminnesföreningen).

5. Hullaryds by
Hullaryds by var förr en livlig
samlingsplats med marknadstraditioner som är 500 år gamla.
Förr fanns här både gästgiveri,
beväringsmönstring, poststation,
telefonstation och tre affärer
fram tills 1963 då en av dem
upphörde. Omkring 1750 blev
Hullaryd tingsplats för Norra
Vedbo tingssal. Man höll sina
sammanträden i gästgivargården
tills ett särskilt tingshus byggdes
och togs i bruk 1800. Huset
uppfördes av timmer i en våning
med huvudingång mot vägen till
Lommaryds kyrka. 1909 efterträddes det åldriga tingshuset av
ett nytt i Tranås. Hullaryd hade
även en avrättningsplats fram till
1837. Den låg något öster om
tingshuset i en skogskant.

7. Nobynäs Säteri
Nobynäs Säteri har anor från
medeltiden. Här finns
vandrarhem, konstutställningar,
vagnsamling, plast- & bakelitsamling samt sagolika friesiska

hästar.
Öppet efter överenskommelse
året om. Tel. 0140-200 88

8. Stjärneborgs pyramid
& museum
Besök Malte Liewen
Stierngranats olika museum med
många antika föremål som han
bland annat samlat på sig under
sina resor. Stierngranat lät även
bygga en sju meter hög gravpyramid som finns att beskåda
ett litet stycke upp i slottsskogen. Intill finns det slott (ej
öppet för visning) han byggde
efter att ha kommit tillbaka från
USA med sin familj 1912. Tel.
0140-200 71

9. Ralingsås & Ralången
Ralingsåsgården ligger vackert
belägen invid den milslånga
sjön Ralången och den
vackra Ralingsåskyrkan. På
gården finns både boende (i
form av camping, stuga eller
vandrarhem) och konferenslokaler. Här finns även möjlighet
att hyra båt eller kanot och ge
sig ut på en tur i Ralången.
Tel. 0380-402 95

11. Hyllingen naturreservat
Sjön Hyllingen med omkringliggande fuktmarker är en
betydelsefull rastplats för
flyttfåglar. Under häckningstid
kan man bland annat se änder,
sothöns, storspov och skäggdoppingar. Fågeltornet finns vid
sjöns östra strand. En stilla
sommarkväll kan man dessutom
få höra den sällsynta gräshoppsångaren.

12. Marbäcks
hembygdsgård

10. Stalpets Vattenfall
Stalpet är 20 m högt och södra
Sveriges högsta vattenfall.
Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två
stora klippgrytor och nedströms
Stalpet rinner Svartån genom en
djup klippravin och vidare ut i

sjön Ralången. Njut av utsikten
och det goda fikat på Stalpets
Café. Passa även på att besöka
den lokala hantverksboden.

Gården är uppförd på ett
område strax sydost om
Marbäcks kyrka med utsikt över
kyrkbyn, sjön
Ralången och Svartådalen.
Byggnaderna är placerade som
en gårdsanläggning och
hembygdsgården invigdes 1937.
Ryggåsstugan, en gång
soldattorp, har inretts som ett
museum.

13. Marbäcks kyrka
Kyrkan uppfördes på
1200-talet och kompletterades
på 1400-talet med sakristia,
vapenhus och
tegelvalv. Tornet byggdes år
1879. Kyrkan pryddes tidigt med
takmålningar och bland
inventarierna märks bland
annat en violett mässhake med
guldbrokad från 1400-talet. För
besökare finns inspelat
självguidningsmaterial.

Vid Assjön finns gott om badställen,
både för den som vill hitta en egen
liten vik och den som vill tillbringa
dagen på badplatsen vid Pinte
udde.

16. Kristers Rike
Här finns resterna av en grotta
från den religiösa Krister
Eremitens tid och en soldatstuga
med gamla föremål.

17. Skyttlingebäcks
Ängar

14. Herrestads gamla
kvarn
En vattenhjulskvarn med
delar från slutet av 1700-talet.
Kvarnen genomgick en
ombyggnad i
början av 1900-talet. I äldre tider
fungerade den som bykvarn
dit bygdens bönder kom för
att mala. Här finns tre stycken
kvarnstenar där man malde både
vete, råg och havre. Kvarnen
brukades fram till 1940 då
elektriciteten tog över. Invändigt
är byggnaden mycket välbevarad.

15. Gransnäs & Assjön
Gransnäs ungdomsgård är en
kurs- och lägergård vackert
belägen vid Assjön. Här finns
bad- och grillplats, fotbollsplaner, grönområden och
möjligheter att hyra kanot och
fiska.
Assjön är en vacker källsjö med
mycket klart och rent vatten.
Sjön är av riksintresse ur natursynpunkt och därför skyddad.
Badplats finns vid Pinte udde.
Tel. 0381-700 91

Ett område för blomsterälskare.
Tidigt på våren blommar rikligt
med blåsippor, vitsippor,
gullvivor, svalört, nunneört och
vätteros. Under högsommaren
blir ängarna till en färgprakt av
allehanda blomsterarter. Bland
höstblommorna kan nämnas
nattviol och Jungfru Maria

Nycklar.
En 2 km lång naturstig finns
utmarkerad. Utsikten vid
Skyttlingebäck ligger 330 m över
havet.

Rätt rustad för
vandring
Den viktigaste ”utrustningen”
inför en fotvandring är god
kondition.Vältränad kan du
bära över 20kg i ryggsäcken.
Tänk på att undvika vandring
under älgjaktstider!

Skorna & skötsel av
dem
Ett engelskt ordspråk säger att
”på hajk ska både skorna och
kamraterna vara gamla vänner”.
Man ska ha gått tillräckligt länge
med skorna så att de anpassat
sig efter foten. Pjäxorna ska som
regel inte smörjas mer än en
gång per säsong. För mycket fett
luckrar upp lädret och släpper
igenom vätan. Frysande fötter
kan bero på för trånga skor eller
att du gett dem för mycket fett.

Var rädd om dina fötter
Mjuka upp huden genom
tvättning på morgnarna under
en långvandring och smörj gärna
in dem med salicyltalg.
Får du lätt skoskav kan du
försöka med pudertalkning och
tunna silkesstrumpor närmast
huden. Vid första rasten ska
sockor och strumpor alltid
justeras så att inga veck finns
som ger skavsår.

Sov gott i det fria
En trång sovsäck är en plåga du fryser där det stramar. Efter
en jobbig vandring får du också
lätt benkramp om sovsäcken är
för trång. Är du utan ombyte
ska du ha ylletröja innerst, t.o.m.
våt värmer den bättre än fuktig
bomull. Är det kallt värmer en
jacka lagd över dig mer än en
som du har på dig. Köp inte
en sovsäck med plastbelagd
undersida, det ger kondens som
inte avdunstar och det blir kallt
och rått. Om du sover vid öppen
eld undvik att elda med barrträ.
Det sprätter glöd och bränner
lätt hål.

Att långvandra med
packning
Använd inte mer än en tredjedel
av din kroppsvikt. Under
vandringen vinner man på att
glida fram med mjuka, korta och
jämna steg. Med jämn lunk orkar
man länge och långt. Räkna med
att en kilometer landsväg tar
10-14 minuter och i terräng
1418 minuter. Vid vandring
uppför får man lägga till 10-20
minuter för varje hundratal
meter nivå-skillnad.

Rasta ofta
Den första rasten ska man ta
redan efter 15-30 minuter. Sedan
minst en gång i timmen. Justera
strumpveck vid första rasten.
Ta av ryggsäcken vid varje rast.
Lägg benen högt. Se till att du
håller kroppsvärmen under
rasten genom att ta på mer
kläder. Den piggaste och minst
trötte är den som ska föreslå rast
innan någon blir tvungen att be
om det.

Sjöar & Fiskekort
Längs med Anebyleden ligger
många vackra sjöar med fiskeoch badmöjligheter.

Sjöar längs med leden:
Västra Lägern
Ralången
Mosserydssjön
Noen
Ören

Vill du köpa fiskekort
eller hyra kanot/båt?
Kontakta Turistbyrån på tel.
0380-462 40 för mer information.

