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Södra Vätterleden, mot Bottnaryd
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Södra Vätterleden, mot Huskvarna

Södra Vätterleden
Vandringsled • Bottnaryd – Taberg – Huskvarna (50 km)

Södra Vätterleden

Sträckning: Från Bottnaryd i väster via
Norrahammar och Taberg till Huskvarna i öster.

Vandringsled • Bottnaryd – Taberg – Huskvarna (50 km)

Etapp 2, del 3 (ca 15 km)
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Följ orange markering. Mer information om natur och friluftsliv finns på www.jonkoping.se/friluftsliv

Vandringsleden, som går i en omväxlande och
vacker natur, är märkt med orangemålade stolpar.
Vindskydd och vatten finns markerade enligt kartan.
Leden sträcker sig mellan Bottnaryd (badplatsen)
och Huskvarna (IKHP-stugan), och passerar bland
annat kulturhistoriska platser som Norrahammar
och Taberg.

Flera etapper
Södra Vätterleden börjar egentligen i Mullsjö, och
etapp 1 går mellan Mullsjö och Bottnaryd (för mer
info se www.skaraborgsleder.se). Etapp 2 går mellan Bottnaryd och Mullsjö är ca 50 km. Kartan för
etapp 2 är uppdelad i fyra delar.

Anslutningsleder
I Bottnaryd fortsätter Södra Vätterleden norrut mot
Mullsjö. i Mullsjö kan man fortsätta via Västra
Vätterleden och Europaled 1. Från Huskvarna kan
man vandra norrut via John Bauerleden till Gränna.
Därifrån kan man gå vidare österut mot Tranås via
Holavedsleden.

Följ orange markering – så kommer du rätt!

Sevärdheter utmed leden

19 Nyponkullen, Norrahammar (botaniskt
intressant). Du befinner dg på den östra sluttningen av Nyponkullen (270 m.ö.h). En höjd med
en berggrund av grönsten som gynnar växtligheten och är därför en intressant botanisk plats, rik
på bland annat vårblommor av olika slag.
20 Sandserydsskolan, Norrahammar (plats
för skola). Norrahammars samhälle växte upp på
gränsen mellan Barnarps och Sandseryds socknar. När en skola skulle uppföras för sandserydsdelen placerades den på Åsa bys mark mellan
järnvägen och ån. Byggnaden stod färdig år 1900

och revs 1972. Här fanns skola med stor lekplan
och lärarbostad.
22 Lilla Spånhult. Sedan slutet av 1600-talet
hemvist för släkten Spånberg, vars medlemmar
var jordbrukare, bergsmän och smeder. Huvudbyggnaden uppfördes i mitten av 1850-talet,
bland annat av rivningsvirke från Månsarps gamla
kyrka. Johan Wilhelm Spånberg startade 1877
Norrahammar Bruk. Idag är Spånhults Herrgård
vandrarhem och drivs av Svenska Turistföreningen.
23 Forntidsgrav. Gravfält från äldre järnåldern.

25 Strömsbergsskogen. I Strömsbergsskogen

finns nästan alla Sveriges lövträd representerade.
Stora delar av skogen har vuxit upp på den gamla
hagmarken som fanns här på 1800-talet och
fram till mitten på 1900-talet. Naturreservatet är
ett attraktivt närströvområde för alla Jönköpingsbor. Naturreservatet är beläget på jönköpingsdalens östra sluttning. Området har både lummig
lövskog och skyddande granskog, samt åker och
hagmark. I Strömsbergsskogen kan man finna
gamla solitärträd med bred krona som vittnar om
forna tiders öppna odlingslandskap. Flera bäckraviner med lövskog genomkorsar sluttningen.

26 Skinnersdal. Fin utsikt över Jönköping

och Vättern. Här finns dass, dricksvatten och ett
vindskydd.
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18 Fd Brukshotellet (villa). Här på platån
byggde en av Norrahammars Bruks ägare, Emil
Spånberg, sin bostad 1890. Det var en tidstypisk
så kallad grosshandlarvilla. Den brann ner 1927
varefter nuvarande byggnad uppfördes. På andra
sidan vägen fanns stallar för Spånbergs hästar.
Han hade stuteri.

