37. Vattenledningsområdet

Sydväst om Jönköping ligger ett friluftsområde
där vatten är karaktären och ett signum.
Med Åsendammen, fontändammar, många
skogsbäckar och källflöden har området haft
betydelse i stadens historia.

Västra stranden vid Åsendammen är
bergig och hällmarktallskog med gamla träd. För övrigt i friluftsområdet är
ekgranblandskog vanligast. Här finns
också många alkärr och skogsbäckar.
Karaktärsart i området är skärmstarr,
en växt som trivs i källflöden.
Friluftsområdets skogar har en stor
variation i trädslag och är ursprungligen skogsbetesmark. Förutom ek och
gran finns tall, rönn, hassel, enstaka
lönn, vildkörsbär och vildapel och
björk. I skogskanterna växer gärna
asp. Skogarna är bra svampmarker,

bl.a. kan man hitta karljohansvamp
och kantarell. Många fåglar hittar hem
i den variationsrika naturen. Bland de
skyddsvärda finns spillkråka, mindre
hackspett, nötkråka och entita. Den
lilla fågeln gärdsmyg är vanlig. Den
har en karaktäristisk stark och varierad drill, flyger gärna nära marken och
tar skydd i täta buskar.
Östra sidan är brant och skogsbäckarna har forsar och fall. Här finns
död ved i liggande trädstammar, tvärbranta bergväggar och porlande vattenfall när det har regnat mycket. På
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vissa ställen finns lind som kan växa
till synes direkt ur berget och bilda
knotiga trollträdslika stammar.
Vattenledningsparken är kulturhistoriskt viktig då Jönköpings första
vattenverk, Åsenverket, anlades här.
I och med industrialiseringen flyttade
många till staden på 1800-talet och
behovet av friskt vatten var stort. Valet
av stadens vattentäkt blev Junebäcken
som hade ett friskt vatten och högt
läge över staden. Åsenverket stod klart
1865 och gav Jönköping dricksvatten i
nästan 100 år.

VÄRT ATT VETA

Ovanför Gräshagen ligger Vattenledningsparken med sprudlande fontäner och vacker utsikt.
Kalla vintrar bildar fontänerna märkliga skulpturer av is. Grillplats finns och en rastplats
med gedigna bänkar. I parken börjar flera stigar där den kortaste går runt Åsadammen
och ett par längre går förbi Odensberg i söder. Många stigar leder till friluftsområdet från
bostadsområdena Tokarp, Gräshagen och Mariebo.
VÄGBESKRIVNING:

Från Åsenvägen är det vägskyltat till Vattenledningsparken. Man kan

också fortsätta Åsenvägen genom Mariebo och ta vänster efter bebyggelsen. Efter 500 m
finns friluftsområdets västra entré.
Parkering:
Buss:

Finns i Vattenledningsparken och vid västra entrén.

Buss mot Mariebo till hållplats Vattenledningsvägen och följ vägen till

Vattenledningsparken. Buss mot Tokarp till hållplats Karlavägen eller Norra Tokarp och gå
uppför sluttningen till banvallen varifrån det finns flera stigar in i friluftsområdet.

Blodsopp
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