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Vattenleden

Karta – se mittuppslaget 

1–3 augusti 2008

Upplevelser &  
arrangemang  
för alla åldrar!

Här kan du äta &  
dricka – se sidan 14
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Praktiska detaljer
•  Programmet startar fredag kväll med allsång vid Naturcampingen 
  i Tolg kl. 19.
•  Vattenleden har öppet lördag och söndag kl. 10–18, där ej annat  

anges.
•  Inträden eller andra priser är angivna vid de aktiviteter som inte 

är kostnadsfria. Observera att de flesta arrangörerna inte har möj-
lighet att ta emot kreditkort så ta med kontanter. 

•  Aktiviteter särskilt för barn har denna symbol i programmet:

Vinn en båt skänkt aV G&b i rottne
Vid Lidekvarn kan du se båten du kan vinna. Vinstbåten har skänkts 
av G&B i Rottne. Det enda du behöver göra är att skriva ditt namn i 
någon av Vattenledens fyra gästböcker. Ju fler gästböcker du skriver 
i, desto större vinstchans. Gästböckerna finns där du ser den här 
symbolen i programmet:

Vattenleden från Vattnet
Ångaren Thor trafikerar Vattenleden Åby sluss – Asa tur och re-
tur med angöring vid Tolgs brygga på lördagen och vid Nykulla 
utsiktstorn på söndagen. Båda dagarna har vi underhållning om-
bord på alla turer. Passa på att njuta av den gamla ångaren och 
av Vattenleden i dess rätta bemärkelse. Kombinera gärna båtresan 

Davidsons annons 180x40 mm

med Asa-bussen i ena riktningen. Tidtabell och priser framgår av 
mittuppslaget.

Vattenleden från land
Veteranbussen, den s.k. ”Asa-bussen” trafikerar sträckan Åby - Asa 
tur och retur. Bussen är från 1960 och renoverades 2006 och är i 
det skick den en gång var. Kombinera gärna bussresan med en tur 
med Ångaren Thor i den andra riktningen. Tidtabell och priser finns 
på mittuppslaget.

Vattenleden från luften
Se Vattenleden uppifrån! Helikopter startar och landar vid Östan-
åkra (se karta), där du även passar på att fördjupa dina kunskaper 
om sjökalkning genom att se MOVABs utställning. Helikopterflyg-
ningen, dvs. en upplevelse på högsta nivå, kostar 300 kr/person. 
www.movab.nu

fritt fiske
Under Vattenleden kan du fiska med spinn och fluga utan att lösa 
fiskekort i Asasjön, Tolgsjön, Skavenässjön, Öjaren, Sörabysjön och 
Övrasjön. Observera dock fiskeförbudet vid Barsbro. Information 
om ev. övriga fiskevatten finns vid infocenter i Lidekvarn och på  
www.vattenleden.se.

Se Vattenleden från vattnet,... ...från land... ...eller från luften.
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När guden Oden i den forntida sagans värld sökte sig vidare från 
den Helige ö över den Helige sjö för att finna ”Den ljuveligaste av 
alla platser” så åkte han genom socknarna Söraby, Tjureda och Tolg 
innan han slog sig ner vid målet i Asa. 

När den tyske industriledaren Hugo Stinnes under och efter  
första världskriget skulle ta sig med motorbåten Claire från Räppe 
hamn till sin nyinköpta egendom Asa Herrgård så for han samma 
väg. Med på båten kunde finnas Hindenburg, Bismarck och Lun-
dendorff eller annorlunda uttryckt de som styrde Tyskland vid den 
tiden. Tänk om den båten hade funnits kvar och kunnat berätta!

I Åby uti Tjureda socken passerade de resande det som varit  
konsul Petris havregrynsfabrik och nu var Åby Möbelfabrik med 
kvalitetsmöbler som NK i Stockholm saluförde och som möblerade 
många av våra utländska ambassader.

När Tjureda byggde sitt första Belvedere på gravplatsen i Nykulla 
fraktade greve Posse, som då ägde Asa, tornets bjälkar samma 
vattenväg. Vi skriver cirka 1878. Ruttet revs det 1923 men ett nytt 
utsiktstorn invigdes 1958. Besök det gärna. Du ser 10 kyrktorn.

Samma sjöväg tog också båtfararna när de under många år sökte 
sig till midsommardagens logdans i Tolgs Mellangård. Även detta 
är nu historia. 

Men Vattenleden är ung och nästan utan historia. Fyra hem-
bygdsföreningar strålade samman i Tolg år 2005 och tycke upp-
stod. Vi startade med gemensamt arrangemang 2006 under det 
samlande namnet Vattenleden. Nu skriver vi år 2008.

Vattenleden är tillbaka. Kanske till och med för att stanna. Vi 
bjuder er alla till oss för att se och delta i det vi erbjuder både sjö-
vägen och landvägen och även från luften.

Vi är stolta över våra socknar Asa, Tolg, Tjureda och Söraby. Vi 
vill visa upp oss! 

Välkommen till Vattenleden 2008!
 

Vattenleden 2008
Socknarna vi träffas i!

Joe’s Classic Cars
Furuhill

Gudruns Massage
Tel: 0470-918 18 eller 070-297 76 17Rottnebygdens LRF

Vi stödjer Vattenleden:

Åby Plåtslageri AB
www.abyplat.se
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HembyGdsGården, taGGastuGan
Asa hembygdsgård har flera sevärda byggnader. Taggastugan har 
byggnadsdelar från 1600-talet. Tjugofyra soldater lär ha bott i detta 
torp.
Hembygdsgården har öppet hela helgen och det serveras hem-
bakta kringlor med kaffe eller saft. Du kan också vinna ett vackert 
fårskinn skänkt av Asa Får.
www.asahembygdsforening.se

Lördag:  Kl. 14–17 serveras frasiga våfflor med sylt och grädde.
 Kl. 15 blir det dragspelsmusik.
Söndag: Friluftsgudstjänst kl.13 med komminister Heidi  
 Sydmark. Peter och Kristina Nätterlund medverkar med  
 musik. 
                Kl.14 blir det traditionell hembygdsfest med tipsrunda,  
 lotterier, kaffe med hembakat. Vi får mer musikunder- 

 hållning av Peter och Kristina till kaf-
fet.
                    
duVekVarn ocH HantVerksboden
Duvekvarn omnämndes redan 1692 
i ett kungligt dokument i avsikt att 
beskatta verksamheten. Den var fort-
farande i bruk på 1970-talet. Under 
hela helgen har bygdens lokala hant-
verkare utställning och försäljning 
av olika slags hantverk i kvarnen.  
Massageterapeuten Gudrun Lil-

Program i asa socken
jengren ger energimassage kl. 11–17 båda dagarna. Du kan 
dricka källvatten från Sandshagen. I år kan du även besöka 
kvarnens andravåning. Den är öppen kl. 12–15 på lördagen och  
kl. 10–13 på söndagen. Där träffar du någon av ”torpinventerarna” 
Alvar, Eskil och Lilian. De kan berätta om kvarnen och om torpen 
som en gång fanns i Asa socken.
Hantverksboden som ligger strax intill Vandrarhemmet är öppen 
båda dagarna. Där kan du köpa fina hantverksalster från Asabyg-
den.

asa VandrarHem
Vandrarhemmet som ligger intill kyrkan i Asa, är en fin historisk 
byggnad. Den har varit postkontor, skola och har använts till 
kommunal verksamhet. Vandrarhemmet har öppet båda dagarna  
kl. 08–20.
Här serveras fika, glass, paj och sallader. Under helgen kan du låna 
kanot gratis och pröva på att paddla, varför inte till Långanäs?
Ångaren Thor angör båtbryggan nedanför vandrarhemmet under 
lördagen. www.friheten.nu

asa försöksPark
Asa försökspark och fältforskningsstation ligger strax intill Asa 
Herrgård. Markarealen som ägs av Sveaskog är 1000 hektar. Viktiga 
arbetsområden är forskning kring snytbagge, vilt och frost vid för-
yngring av skog samt produktionsfrågor, som gödsling och bevatt-
ning. Asa försökspark gör också omfattande miljöanalyser. Under 
söndagen kl. 10 och 13 berättar Carina Härlin och Pär-Erik Larsson 
om aktuell forskning bl.a. om granbarkborren.

Merlin Boats
Tel: 0470-76 14 34

Asa Herrgård
Tel: 0472-26 31 20   www.asaherrgard.se

Asa Får HB
www.asafar.nu

N H Murservice
Tel: 0472-26 10 99

Vi stödjer Vattenleden:

Den lilla oasen
Tel: 070-937 89 49

Swärds Måleri
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lånGanäs
Välkommen till Skogsstyrelsen och  natursköna  Långanäs. Njut av 
skogsfolkets kokkaffe och kolbullar eller lägg den egna maten på 
grillen. Har barnen spring i benen? Vi anordnar skogslekar.
Men det går också bra att njuta av naturen på egen hand. Följ gärna 
med på en kortare skogspromenad utmed Asasjöns strand, då vi 
samtalar om mötet mellan skog och sjö.

Rottne Industri levererar skogsmaskiner till hela 
världen. I Långanäs kan du under hela helgen 
se H8:an, som är en liten skördare med den 
senaste tekniken. 
Jägareförbundet medverkar med informa-
tion om vildsvin och erbjuder luftgevärs-

skytte för barn.

asa kyrka
Asa kyrka ligger vackert vid Asasjön och är en mycket populär bröl-
lopskyrka. Mest sevärt är dopfunten från 1300-talet och Per Hör-
bergs altartavla. Kyrkan är öppen båda dagarna kl. 08–19. Vi kan 
utlova en underbar musikupplevelse på lördagen kl. 17, då ”Där 
bäcken dansar glad och fri” framförs, en konsert med Karlshamns 
kammarkör.

asa HerrGård
Asa Herrgård är väl känd sedan 1300-talet. Under 1500-talet ägdes 
säteriet av ätten Lilliesparre. Numera är den anrika herrgården vid 
Asasjön en mycket populär och känd konferensanläggning med 

fantastisk mat. Nytt krögarpar är från april i år Lotta och Benny 
Cederberg. Ångaren Thor angör bryggan under söndagen kl. 11.30 
och 15.30.
Asa Herrgård har öppet söndag kl. 11–17 och serverar smårätter 
med ”svenska smaker”. www.asaherrgard.se

asa får
På Asa Säteri betas hagmarkerna av got-
landsfår och skotsk höglandsboskap. 
Fåren ger ull och skinn som tas tillvara. 
Ullen tovas till fantasifulla figurer, leksa-
ker och klädesplagg. Skinnen säljs som 
de är eller används till värmande plagg 
som västar och handledsvärmare. Man 
trycker också mönster på fårskinnens 
baksida. Besök gärna butiken och se 
hantverket, 200 meter söder om Asa 
Herrgård. Välkommen!

antikt i brottsaHemmet
Mitt i den småländska urskogen ligger Brottsahemmet, som har 
en mängd sevärda antikviteter i en ombyggd ladugård. Du hittar 
den väster om Asasjön. Skyltat från Asa mot Lammhult liksom från 
vägen mellan Tolg och Berg. Den är öppen endast på söndagen 
kl. 11–17.

PonnyridninG ocH Häst ocH VaGn
Emma Argus hästar från Hultsjö kommer till Asa under helgen. 
Man kan åka häst och vagn eller rida ponny båda dagarna kl. 12–16. 
Hästarna håller till mellan kyrkan och kvarnen. Pris 20 kr per tur.
www.islandshastar.nu  
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Snapp Products of Sweden
Delbara kabelskyddsrör tillverkade av återvunnen plast

0470-966 87

allsånGskVäll Vid naturcamPinGen, fredag kväll
Vattenleden 2008 inleds med allsång i Tolg. Fredagen den 1 augusti 
kl. 19 är det dags att bege sig till Naturcampingen i Tolg för ett par 
timmars trevlig underhållning. Kända allsånger varvas med duktiga 
artister under ledning av Pär Renevall. Korv och dryck säljs under 
kvällen. Inträde 50 kr/person, under 16 år fritt inträde.

infocentrum Vid lidekVarn
Vid Lidekvarn finns Vattenledens informationscentrum. Här försö-
ker vi svara på de frågor du har om vad som sker på olika platser, hur 
du kan hitta vackra och intressanta ställen att rasta på, var du kan 

övernatta och var du kan äta. Tel: 070-594 79 08.

I kvarnbyggnaden har det under 40 år an-
ordnats auktioner. Den verksamheten har 
upphört, men du kan ändå skaffa tillskott 
till prydnadshyllan genom att handla från 

prylmarknad och försäljning i och kring kvarn-
byggnaden.

lidekVarn – utställninGar
Vid vattenfallet i Lidekvarn växte en gång upp ett livligt centrum 
med olika typer av verksamhet. Såg, kvarn och garveri fanns där 
bl.a. men idag finns endast kraftverket kvar. Vill du se hur det en 
gång såg ut ska du besöka den utställning av gamla fotografier från 
Lidekvarn som finns i kvarnbyggnaden under helgen. Du kan också 
gå ännu längre tillbaka i tiden med hjälp av den utställning som 
Smålands Museum visar om Vattenledens riktigt gamla historia 

Program i tolgs socken

och ställa dig frågor såsom hur länge har det bott människor längs 
vattenleden? Vilka avtryck i landskapet har de gjort? 

Växjö kommun har under 2007 tilldelats flera stora internationella 
miljöutmärkelser och har av internationella medier utropats till 
”Europas grönaste stad” för långtgående klimatmål samt det lång-
siktiga och framgångsrika klimatarbetet. I kvarnbyggnaden infor-
merar Växjö kommun om sitt miljöarbete.
Länsstyrelsen visar resultatet av den kartläggning av vattenkvalitet 
som gjorts inom Vattenledens områden. 
I kvarnbyggnaden visas också en utställning om kraftverkssyste-
men som finns i Mörrumsån.

lidekVarn – röda korset
Kl. 13 båda dagarna visar Röda korset hur man ger första hjälpen.

lidekVarn – låt diG smaka aV cafébodens nyGrillade 
VildsVin
Caféboden grillar hela vildsvin och vackrare plats för en rast än vid 
ån får man leta efter. Varma ciabattas finns också på menyn.
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frunas HaGe – utställninG ”flöde”
Fotograf Stellan Karlsson och konstnär Hillebil Andersen ställer ut 
sina alster i en utställning arrangerad av Kultur i Tolg.
www.stellankarlsson.se och www.hillebil.se

frunas HaGe – PannkaksHuset
Pannkakor för alla åldrar, både matiga och fikiga. Söndag morgon 
10–12 serveras dessutom amerikansk brunch. www.frunashage.se

joHanne tolGs lantHandel
Tolgs lanthandel är lite utöver det vanliga. Här kan man köpa t.ex. 
exklusiva olivoljor och fantastisk choklad. Passa på och besök Tolgs 
charmiga lanthandel! www.tolg.nu

tolGs kyrka – utställninG ocH kaffe
Tolgs vackra kyrka erbjuder våra besökare tillfälle att bl.a. se Tolg-
madonnan – en träskulptur från 1300-talet, altarskåp och triumf-
krucifix från 1400-talet samt en specialutställning om vigslar. Det 
bjuds även på kaffe med dopp.  

tolGs kyrka – konsert, lördag
På lördagskvällen kl. 19 hålls konsert med folkmusik från Norrvi-
dinge härad – trakten norr om Växjö – med musik från bl.a. Asa, 
Tolg och Tjureda med Norrvidingespel och deras gästartist Ulrika 
Gunnarsson från Tolg.

barnaktiViteter Vid naturcamPinGen
Under lördagen och söndagen kl. 12–16 ordnar Sockenrådet, För-
äldraföreningen och Tolg IF aktiviteter för barn och ungdom vid 
Naturcampingen i Tolg. Dessutom presenteras en miniskotare 
som man också kan få provköra. Här finns korv med bröd och 
dryck till försäljning. En del av aktiviteterna kommer att vara av-
giftsbelagda.

östra stallet – tolGs skytteföreninG
Prova på luftgevärsskytte med engagerade och erfarna instruktörer 
eller utmana dina vänner i stallet öster om kyrkan. Njut av våfflor 
och kaffe och fynda på Skytteföreningens loppis.

Västra stallet  
– tolGs HembyGdsföreninG
I stallet väster om kyrkan har du 
möjlighet att ge ditt bidrag till histo-
rien kring ett antal gamla föremål. I 
stallet visar också Tolgs hembygds-
förening en utställning om skolan 
och dess utveckling. Vi har prov på 
Klockaregårdens sortiment och de 
växter och blommor som visas un-
der helgen kommer att erbjudas till 
försäljning på söndagen från kl. 16.
 

promotion

www.ahab.se

Reklam &

Kopiering

Vi stödjer Vattenleden:

www.burde.se

B&B Vandrarhem
0470-967 44

HULTSTEINS

ELEKTRISKA AB

Lammhult tel.0472-26 07 15

Vi kan el

för både industri

och hushåll!

Mer än 80 år i branchen

Rottne Bygg &  
Industriprodukter

Tel: 070-549 41 09

Oves Bergvärme

Rottne måndag–söndag
kl. 09.00–21.00
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  Enkel Åby - Asa 100 kr. Delsträcka 50 kr
Barn under 6 år gratis. 6-12 år halva priset
Kombinera gärna med att åka veteranbuss
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      Tidtabell ångaren Thor

              Lördag
Åby 10.00 Tolg  10.45 Asa 11.30
Asa 12.00 Tolg  12.45 Åby 13.30
Åby 14.00 Tolg  14.45 Asa 15.30
Asa 16.00 Tolg  16.45 Åby 17.30
              Söndag
Åby 10.00 Nykulla 10.30    Asa 11.30
Asa 12.00 Nykulla 13.00    Åby 13.30
Åby 14.00 Nykulla 14.30    Asa 15.30
Asa 16.00 Nykulla 17.00    Åby 17.30

T
ju

re
d

a 
ky

rk
a

Bo
rla

nd
a

St
en

ku
lla

Kä
llr

ed
a

Ö
de

to
fta

B
ar

sb
ro

Br
itt

at
or

p

As
ar

yd

N
or

ra
by

Ta
g

g
as

tu
g

an
  A

sa
 K

yr
ka

D
u

ve
kv

ar
n

S
jö

vi
lla

n

A
sa

 

A
sa

 F
ö

rs
ö

ks
p

ar
k

F
ru

n
as

 h
ag

e

S
ta

lle
t H

el
ik

o
p

te
rp

la
tt

a

Busspriser
Endast kontant betalning.
Enkel hel sträcka 50 kr. Delsträcka 25 kr. 
Ministräcka 10 kr.Barn under 6 år gratis. 
6-12 år halva priset

      Tidtabell Asa-bussen

  Åby–Nykulla–Lidekvarn–Tolg–Asa
11.00               13.00
15.00      17.00

  Asa–Tolg–Lidekvarn–Nykulla–Åby
13.00      15.00
17.00      19.00

Bussresan stannar under resan när du 
vinkar eller säger till. Telnr till 
bussföraren: 0706-345537
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tidtabeller
ånGaren tHor lördaG
Åby 10.00 13.30 14.00 17.30
Tolg 10.45 12.45 14.45 16.45
Asa 11.30 12.00 15.30 16.00

ånGaren tHor söndaG
Åby 10.00 13.30 14.00 17.30
Nykulla 10.30 13.00 14.30 17.00
Asa 11.30 12.00 15.30 16.00

Båtpriser
Endast kontant betalning

 Vuxen Barn 6–12 år Barn under 6 år
Enkel hel sträcka 100 kr 50 kr Gratis
Enkel delsträcka 50 kr 25 kr Gratis

asa-bussen lördaG ocH söndaG
Åby 11.00 15.00 15.00 19.00
Nykulla
Lidekvarn
Tolg
Asa 13.00 13.00 17.00 17.00

Bussen stannar under resan när du vinkar eller säger till.
Telnr till bussföraren: 0706-34 55 37

Busspriser
Endast kontant betalning

 Vuxen Barn 6–12 år Barn under 6 år
Enkel hel sträcka 50 kr 25 kr Gratis
Enkel delsträcka 25 kr 10 kr Gratis
Ministräcka 10 kr 5 kr Gratis
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  Enkel Åby - Asa 100 kr. Delsträcka 50 kr
Barn under 6 år gratis. 6-12 år halva priset
Kombinera gärna med att åka veteranbuss
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      Tidtabell ångaren Thor

              Lördag
Åby 10.00 Tolg  10.45 Asa 11.30
Asa 12.00 Tolg  12.45 Åby 13.30
Åby 14.00 Tolg  14.45 Asa 15.30
Asa 16.00 Tolg  16.45 Åby 17.30
              Söndag
Åby 10.00 Nykulla 10.30    Asa 11.30
Asa 12.00 Nykulla 13.00    Åby 13.30
Åby 14.00 Nykulla 14.30    Asa 15.30
Asa 16.00 Nykulla 17.00    Åby 17.30
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Busspriser
Endast kontant betalning.
Enkel hel sträcka 50 kr. Delsträcka 25 kr. 
Ministräcka 10 kr.Barn under 6 år gratis. 
6-12 år halva priset

      Tidtabell Asa-bussen

  Åby–Nykulla–Lidekvarn–Tolg–Asa
11.00               13.00
15.00      17.00

  Asa–Tolg–Lidekvarn–Nykulla–Åby
13.00      15.00
17.00      19.00

Bussresan stannar under resan när du 
vinkar eller säger till. Telnr till 
bussföraren: 0706-345537
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länets största kVarnHjul finns i VartorP
Vartorps kvarn är en av länets största kvarnbyggnader och har det 
största kvarnhjulet. Det har en bredd på 4,2 meter och är över  
5 meter i diameter. Anläggningen är renoverad och hela kvarnen 
kan ses i full funktion. Den nyrenoverade valskvarnen kommer att 
mala vete till mjöl som vi säljer båda dagarna.

Byggnaden är uppförd i huggen sten. I kvarnen finns också en 
liten mjölnarbostad, som var bebodd ända in på 1930-talet.

Kvarnen inrymde tidigare en kraftstation, som levererade elkraft 
till bl.a. Böksholms sulfitfabrik. På 1800-talet låg man på topp i 
tekniktänkandet i Vartorp.

Det jämna flödet av Mörrumsåns vatten driver det stora vat-

Program i söraby socken
tenhjulet. Det snurrar båda dagarna så att du kan uppleva vilken 
kraft som skapas.

VartorP – stenuGnsbakninG aV bröd
Under lördagen kommer bröd att bakas i 
mjölnarbostadens stenugn. Det är nog 
så att man kunde göra godare bröd förr 
än vad som idag saluförs från storin-
dustrier. Under hela helgen serveras 
också kaffe. Brödet kan köpas både 
lördag och söndag – så länge det räcker. 
Först till kvarn…

VartorP – marknad
Här visar vi vad småländska nävar kan åstadkomma. 

Tillverkning av fiskespö. Det kan vara bra att lära sig klurighe-
terna. Vi har mycket fisk att fånga i Vattenledens omgivningar.

Flugbindning. Att fiska med fluga är ett specialområde där en-
dast fantasin sätter gränser.

Knivtillverkning. En kniv ska vara praktisk, säker och bra. Den 
kan dessutom vara vacker.

VartorP – utställninGar
Vår lokale ”historiker” Sigvard Källberg visar intressanta bilder från 
Vartorp och från socknen i övrigt. Tiden går fort och många intres-
santa platser och händelser är värda att återupplevas. En bild säger 
mer än tusen ord…

Vi följer den gröna tråden – läs mer på www.vidingehem.se
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VartorP – röda korset
Kl. 15 båda dagarna visar Röda korset hur man ger första hjälpen.

VartorPs Gård – barnteater, lördag eftermiddag
Upplev Linnéspel och andra aktiviteter i Carl von Linnés anda i 
Vartorps gamla park.

Här blir det teater där barnen engageras, tipspromenad och fru 
Linné berättar äppelsagor. Spelet passar bra för barn 3–10 år, men 
självklart är större barn och vuxna också välkomna. Ritva Starck, 
som står för spel och aktiviteter, har ägnat sig åt barnteater i hela 
sitt liv.

Fika kan köpas i pausen. Vid dåligt väder flyttar vi in i Vartorps 
”Jättetipi”. Lördag kl 14–16. www.smaaland.se

VartorP – friluftsGudstjänst, söndag eftermiddag
Det är tradition i Söraby att varje sommar hålla en friluftsguds-
tjänst. På söndagen kl. 14 hålls den i Vartorp och kyrkoherde Anders 
Stynsberg kommer säkert att påminna oss om vattnets centrala 
funktion i livets alla skeden. 

barsbro – kraften är På VäG att återuPPstå
Vattenkraftverket i Barsbro byggdes 1918 och var i full drift (med 
två turbiner) fram till 1965. Från 1965 fram tills dess att det stäng-
des 1971, kördes det dock med endast en turbin. 1982 skedde en 
ombyggnation men tyvärr kunde vattenkraftverket inte starta som 
planerat.

Efter en slumrande tillvaro för kraftverket har det nybildade Bars-
bro kraftaktiebolag, som är ett privat initiativ, planer på att återigen 
producera kraft i Barsbro. Arrendeavtal tecknades med Växjö kom-
mun i år och tillverkning av turbinerna pågår. Nytt maskinhus byggs 
och elproduktionen kommer att optimeras för nuvarande vattenvä-
gar. En beskrivning av projektet finns på plats vid kraftverket.

barsbro – kanotPaddlinG till lidekVarn
Njut av friluftsliv i vår vackra trakt; hyr kanot vid Barsbro och paddla 
till Lidekvarn. Paddlingen tar ca 2 timmar. Tolg IF hjälper er med 
karta och information samt transport av personer och utrustning. 
Förboka gärna så att den härliga turen passar i ditt val av övriga ak-
tiviteter kring Vattenleden. Ring 070-526 22 91 för mer information 
eller förbokning. Pris 250 kronor per kanot.

Vi har vuxit från en lokal smedja till en av Sveriges

största och ledande tillverkare av stålskorstenar

360 40 Rottne • Tel: 0470-70 12 10 www.kallreda.se•

Skog och naturvård
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Program i tjureda socken
åby sluss
Åby sluss är Sveriges sydligaste sluss, färdigställd 1886, med en 
höjdskillnad på 2,70 meter mellan Helgasjön och Mörrumsån. Den 
leder vidare till Skavenässjön, Tolgsjön och Asasjön norrut. Här 
slussar sommartid Ångaren Thor enligt tidtabell och på beställ-
ning. För att beställa slussning med egen båt ring slussvakten på 
0708-39 31 51. www.abyfors.se.

Härifrån utgår Ångaren Thors specialturer upp mot Asa under 
Vattenleden. Njut av folk- och båtliv i vacker miljö! För priser och 
avgångstider, se tidtabell på mittuppslaget.

sjöVillan – tjureda HembyGdsföreninG firar 60 år, 
lördag 
På lördagen firar Tjureda hembygdsförening 60-årsjubiléum vid 
Sjövillan. Titta på de gamla välbevarade inventarierna i Sjövillan 
och vinn en slusstur för två med Ångaren Thor. Skolbarnen i Åby 
skola medverkar med ”Historier från hembygden från dåtid till nu-
tid, sanning eller skröna”. Här finns också fotoutställning bl.a. från 
möbelfabriken. Lokala konsthantverkare tillverkar och säljer sina 
alster. Njut av kaffe och hembakad kringla eller småländsk ostkaka 
i Sjövillans trädgård precis intill Mörrumsån.

Kl. 13-15 Sommarmusik på bryggan, Tony Andersson från Tju-
reda och medmusikant underhåller. Kl. 16.30 lottar vi ut den av 
Åbybon Torsten Gunnarsson specialtillverkade Jule-ekan. Vid 23-
tiden på kvällen avrundar vi 60-årsjubiléet med ett fyrverkeri vid 
slussen.
www.tjuredahembygdsforening.se

sjöVillan, söndag
Öppen för besök, hantverksförsäljning och guidning. Åby-Tjureda 
IFs damsektion står för dagens kaffeservering i Sjövillan.

dans På bryGGan, lördag kväll
Välkommen att ta en svängom på dansbanan vid slussen på lör-
dagskvällen i Åby-Tjureda IFs regi. Musiken drar igång vid 21-tiden 
och avslutar kl. 01. Vid 23-tiden är det paus för Hembygdsförening-
ens 60-årsfyrverkeri vid slussen. Förutom musikunderhållning har 
vi även öl- och vintält. Inträde 100 kr/pers. 
www.atif.nu

Tel: 0470-919 09
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nordländer i åby: kanotinG - camPinG - fiske - loGi
Besök Nordländer vid slussen i Åby. Här erbjuds kanot- och båtut-
hyrning, camping, stuga, lappkåta och rum med eller utan frukost. 
Upptäck din närmiljö på en dagsutflykt eller längre med kanot, ka-
jak eller fiskebåt. Att paddla kanot är mycket lätt och det behövs 
inga förkunskaper. 10 % på ordinarie priser. www.nordlaender.com

barnaktiViteter ocH sillamacka Hos röda korset, åby
Vid slussen hittar du både lördag och söndag Åby Tjureda Röda 
Korskrets som förutom att de säljer hembakat bröd även har bok-
loppis och serverar nystekt sillamacka. För barnen finns fiskdamm  
(10 kr) och ponnyridning (20 kr) kl. 13–16 runt slussområdet. Lot-
teri. Alla intäkter går till Röda Korset. Hjälp dem att hjälpa!  
Kl. 11 båda dagarna visar Röda Korset även hur man ger första 
hjälpen. www.abyfors.se

åby byanät Vid slussen
Representanter från Åby Byanät Ekonomisk Förening berättar om 
hur byborna i egen regi byggde sitt bredbandsnät, visar hur en op-
tisk fiber ser ut och informerar om vilka möjligheter bredbandet 
erbjuder. Lördag och söndag kl 13–15. Lottförsäljning.
www.abyfors.se

lattjo lajban Vid slussen i åby, lördag
Åby föräldraförening aktiverar barnen med lite Lattjo Lajban och 
smaskig korv vid slussen i Åby.   

nykulla utsiktstorn, lördag
Utsiktstornet är öppet för besök på kl. 10–18 under 
lördagen. Entré till tornet 20 kr/vuxen, barn under 10 
år gratis. Glass och dryck säljs.

nykulla utsiktstorn  
– utsiktstornets 50-årsjubiléum, söndag 
Idag firar Tjureda hembygdsförening med din hjälp 
att Nykulla utsiktstorn fyller ett halvt sekel i år. Spe-
cialguider berättar om tornet och dess historia. Här 
har SVT spelat in sommarens 50 avsnitt av ”Hej, 
hej sommar” som sänds mån–fre 9/6–15/8 i SVT 1  
kl. 9.15 och 18.30. Försäljning av grillkorv (för egen grillning), dryck 
och glass.

Vinn en slusstur för två med Ångaren Thor genom att delta i 
frågetävlingen, du behöver bara kika lite extra på prylarna i tornet. 
www.tjuredahembygdsforening.se

kom ocH träffa luffarna Hönsalotta ocH snacke-Per 
Vid nykulla utsiktstorn! söndag 
Extra kul för barnen! Söndag kl. 13 är alla barn välkomna 
att träffa den spännande luffaren ”Hönsalotta”. Passa 
på att rita av ”Hönsalotta” och göra en egen liten visp 
i ”luffartjack” m.m. Du kan ju också fråga henne hur 
det är att vara luffare… Tjureda hembygdsförening 
bjuder på materialet.

Kul för alla! Söndag kl. 15 dyker dessutom ”Hönsalot-
tas” luffarkompis ”Snacke-Per” upp och drar gamla historier om 
luffarnas liv och leverne, kanske inte alltid på det mest rumsrena 
språket, för så var det ju med luffarna. Du som själv har träffat nå-
gon luffare en gång i tiden får gärna dela med dig av dina minnen.  
www.luffarmuseum.se

Daturum Teknik & Konsult
www.daturum.se

Vi stödjer Vattenleden:

Antikt i Lammhult 
Brottsahemmet

Tel: 0470-941 81   www.brottsahemmet.com

Miniskotaren Skogis
Peter Jonasson   Tel: 0470-940 20   www.forestcat.se
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Var Vad När *

Sjövillan, Åby Fika med kringlor eller ostkaka Lördag

 Fika Söndag

Slussen Åby, Röda korset Nystekt sillamacka 

Slussen Åby, Åby föräldraförening Korv till barnen Lördag

Slussen Åby, Åby-Tjureda IFs dans  Öl- och vintält Lördag kväll

Nykulla utsiktstorn Glass och dryck Lördag

Nykulla utsiktstorn Korv för egen grillning, dryck, glass Söndag

Vartorps kvarn, Söraby hembygdsförening Kaffe och stenugnsbakat med ost 

Naturcampingen, Tolg, Allsång Varmkorv och dryck Fredag kväll

Naturcampingen, Tolg Varmkorv och dryck Båda dagarna

Pannkakshuset Frunas Hage, Tolg Pannkakor, mat och fika 

 Brunch (söndag 10–12) 

Lidekvarn, Tolg Grillat vildsvin och varm ciabatta Båda dagarna 12–17

Tolg kyrka Bjuder på kaffe med dopp 

Östra stallet, Tolg Kaffe och våffla 

Asa Vandrarhem     Fika, glass, paj och sallad               Båda dagarna 8–20

Asa Hembygdsgård/Taggastugan              Kaffe och kringlor dricka                Båda dagarna

                                          Kaffe och  våffla                              Lördag 14–17

                                          Kaffe  med hembakat                      Söndag 14–17

Asa Herrgård                    Smårätter svenska smaker                      Söndag 11–17

Långanäs                           Kokkaffe och kolbullar                          

* Om inget annat anges serveras ovanstående kl. 10–18 bägge dagarna

Här finns mat och dryck

Vi stöder Vattenleden
Sparbanksstiftelsen Kronan

Mäklarhuset 
Ulf Carlsson & Son

Vi stödjer Vattenleden:

Pannkakshuset
Frunas Hage

Råstorp Bygg
Jan-Olof Petersson   Tel: 0470-945 34
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Vi stödjer Vattenleden:

Nordländer
www.nordlaender.com

www.vida.se

Kakel & Klinker  
i Tjureda AB

Tel: 0470-933 60

HB Dalens Bygg
Tel: 0706-29 41 59 eller 0706-29 31 62

Rörviks
Tel: 0380-56 62 62

Blomsterboden Rottne
Tel: 0470-921 90

Title consulting AB
www.title.se

Ingeborgs 
Zonterapi

Tel: 0470-940 58

Tjureda  
Bygdegårdsförening

Lars Karlssons Bygg
www.larskarlssonsbygg.com

Lanthandeln  
Johanne

A-Delikatesser AB
Kosterfiskarn’s

Tel: 0470-914 65

Rottne Motorverkstad AB
Tel: 0470-910 37

Hår & Häpna
Tel: 0470-920  85

OKQ8 – Rottne  
Bensin & Service

Tel: 0470-910 22
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Arrangör:
Hembygdsföreningarna i 

Söraby, Tjureda, Tolg och Asa.

www.vattenleden.se
ger dig alltid senaste nytt om 

festligheterna.

Rottne Industri AB är en av de ledande tillverkarna av skotare och skördare 

för modernt skogsbruk. Vi kan erbjuda ett flexibelt program med skotare och 

skördare för varierande behov. Våra viktigaste marknader är Europa, 

Ryssland, Nordamerika och Australien.

www.rottne.com

Sverige har kalkat 
mot försurning i 30 år!

Det har vi också.

www.movab.nu

Underhållsfria fönster och dörrar!
Helisolerade skjutpartier
Sveriges bredaste sortiment!

Besök vår fönster-
utställning  på 
verkstadsvägen 5
i Rottne

Tel: 0470-701740  


