VANDRINGSFÖRSLAG
ÖRSERUM
Elljusspår 2,5 km samt slingor på 6 resp 10 km. Här anknyter också Holavedsleden.
Vi rekommenderar även att ta en tur längs Ören och genom samhället Örserum.
Fråga oss på plats om hur ni bäst tar er runt i Örserum.
GRÄNNA
Mellan tallar och tullar ca 5 km.
Vandringsled i Gränna som tar dig från hamnen upp på Grännaberget vidare ned
mot Bergsgatan och centrala delarna och vidare tillbaka mot hamnen.
Karta finns hos oss.
RÖTTLE/VÄSTANÅLEDEN
Flera slingor, upp till 15 km
Västanåleden är en rundslinga söder om Gränna. Lämplig utgångspunkt är mysiga
Röttle By. Leden går genom vackra delar av biosfärområdet Östra Vätterbranterna
och man vandrar delvis längs med Vättern. Kuperat.
Karta finns hos oss.
HOLAVEDSLEDEN
Del från Grännaberget till Örserum, ca 15 km
En av Smålands äldsta och mest populära vandringsleder. Holaveden var förr
fruktat för sina stråtrövare. Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap
med insprängda tegar och sjöar, många med vidunderlig utsikt.
Vi rekommenderar att starta inne i Gränna alt. på Grännaberget (parkering vid
Tegnértornet). Sträckan går nästan uteslutande på stigar och det är kuperat.
Vidunderlig utsikt från Tegnértornet, 27 meter högt (144 trappsteg). Vid fint väder
utsikt över fyra landskap. Grillplats.
Karta finns hos oss.

KORTARE TURER
Girabäckens naturreservat
Upp till 3 km
Girabäckens naturreservat, norr om Gränna har gått från att ha varit ett
sandstensbrott till att bli en liten badstrand. Området ligger vackert intill Vättern
och passar för bad och picknick, vill du hellre röra på dig finns det ett vackert
strövområde vid ravinen.
Karta finns hos oss.
Råbyskogens naturreservat
2 km (finns ytterligare stigar att gå)
Ligger nordost från Skärstad ca 20 km från Örserum
Råbyskogen är, trots sin avskildhet, tämligen välbesökt. John Bauer-leden tangerar
reservatets sydöstra hörn och det finns en stig från leden till torpet Hägnen som
ligger inom reservatet. Skärstad hembygdsförening äger Hägnen och ordnar en hel
del aktiviteter vid torpet. Jönköpings kommuns naturskola bedriver en del av sin
verksamhet i området.
En två kilometer lång strövstig och en parkeringsplats har ställts i ordning för att
underlätta för besökare i reservatet.
Brahälla slottsruin
Ca 2,5 km från parkering till slottsruinen.
Vid sjön Noen, väg mellan Adelöv och Hullaryd, ca 15 km från Örserum.
Ta en promenad genom vacker lövskog längs ett hjorthägn och besök familjen
Brahes gamla jaktslott Brahälla där du får en fantastisk utsikt över sjön Noen.

