
Eksjö-Nässjöleden
Vägbeskrivning
OBS! Om inget annat anges, följ alltid vägen rakt fram.

Från centrum: Följ Stockholmsvägen norrut. Sväng vänster i 
rondellen vid Eksjö Garnison, och cykla på bron över Riks-
väg 32. Följ asfaltvägen mot Anneberg. 
Passera (1.) Ränneslätts övningsfält och (2.)Bergets 
Sportfiske.  Här ligger också SM-gölen med fiskekortsau-
tomat för fiske.
Cykla längs med Älmeshultasjön. Precis efter sjön finns det 
en badplats på höger sida, med grillplats. 
Strax innan Anneberg ligger (3.) Norra Solberga kyrka på 
höger sida.
I  Anneberg, sväng vänster mot Ormaryd efter svartån. Efter 
korsningen ligger det en Grill och Pizzeria på höger sida. 
Fortsätt ut ur Anneberg, och håll vänster vid skylt ”Kongse-
ryd 2” år höger. 
Sväng sedan höger vid skylt ”Målegärde 2”.
För att besöka (4.) Snarebo, fortsätt rakt fram. 
Håll vänster i y-korsningen och sväng sedan höger in på pri-
vat väg, vid skylt ”Höglandstrampen”.

Håll höger i y-korsningen och följ sedan vägen åt vänster, 
genom Danstorp. Vid t-korsning sväng höger, skylt ”Hög-
landstrampen”. Fortsätt genom Hunseberg och håll vänster 
vid y-korsning. 
Vid stor korsning sväng vänster mot ”Nässjö 2”. 

Följ vägen till Nässjö, mot kyrkan. Sväng vänster i rondel-
len med sport och rackethallen på vänster sida. Vid sjön, 
håll höger genom parken på cykelvägen. Följ cykelvägen åt 
vänster efter sjön, mot Lövhult. 
Sväng vänster ut på asfaltvägen. Passera (5.)Lövhult. I y-
korsning håll höger mot Knutstorp. Efter 1 km, korsa järn-
vägen. Håll höger efter ca 300m. Vid större 3-vägskorsning 
fortsätt mot ”Ormaryd 4”. I korsningen innan Ormaryd 
sväng vänster mot ”Idrottsplats 1”. 
I nästa korsning följ skyltarna mot Holma och Södra Äng. 
Håll höger i (6.)Södra Äng och passera Holma. Cykla över 
järnvägen och sväng direkt åt vänster. Följ asfaltvägen mot 
Eksjö. Vid Gyesjön finns det en grillplats. Framme vid 
Ränneborgs idrottsplats, håll vänster och cykla över järnvä-
gen. Följ sedan Breviksvägen till Eksjö centrum.

Vägbeskrivning:
Från centrum cyklar du Breviksvägen ut ur Eksjö och följer 
cykelvägen.
Strax efter järnvägsövergången vid Ränneborgs idrottsanlägg-
ningen, följ vägen åt höger.
Leden passerar Gysjön på vänster sida med rastplats och grill-
möjligheter.
Sväng vänster precis innan järnvägsövergången mot Brevik. 
Håll vänster vid y-korsning och följ vägen genom Brevik och 
(1.) Breviks herrgård.
Håll höger när vägen delar sig och fortsätt mot Marietorp. 
Vid rött hus i Marietorp fortsätter leden åt höger och nedanför 
backen kommer det en t-korsning där man ska svänga vänster 
in på en större väg. 
Strax innan den stora korsningen vid riksväg 33 ska man 
svänga höger. Leden fortsätter fram till riksväg 33 som man 
ska korsa. Fortsätt uppför backen och håll höger där vägen de-
lar sig. Vägen fortsätter sedan ner till riksväg 33 igen där man 
korsar den och svänger direkt in mot Sjunnaryd. 
Följ vägen mot Sjunnaryd, cykla längs med vacker stengärds-
gård på höger sida. Korsa riksväg 33 igen och fortsätt på andra 
sidan där leden svänger vänster mot Gisshult. Följ vägen och 
sväng höger mot Gisshult. Badplats finns strax efter Gisshults 
gård på höger sida.

Vid korsning med skylt mot Lugnet, fortsätt rakt fram. I Ugg-
lekärr kommer det en y-korsning och där fortsätter leden åt 
vänster. Sväng vänster vid nästa t-korsning. Vägen leder till 
riksväg 31. Snedda över vägen (åt höger) och fortsätt in på 
mindre väg på andra sidan. Sväng vänster ut på riksväg 128 
och direkt höger vid skylt Prostorp 4. 
Här kan du göra en avstickare på riksväg 128 som leder till 
(2.) Kulla kapell. Strax efter Kulla kapell ligger (3.)Pensionat 
Paradis vänster sida och (4.) Hotell Ullinge på höger sida.

Forstätt mot Prostorp, och håll vänster vid skylt Stensjön 2. 
Här kan du göra en avstickare till (5.) Stensjön.

Leden passerar en avtagsväg till vänster mot fornminne med 
domarringar. Fortsätt förbi sommarstugorna utmed Södra Vix-
en. Vid korsning och skylt mot Övrabo fortsätt åt höger och 
sedan rakt fram. Sväng vänster mot Eksjö i t-korsning, och 
korsa riksväg 32. Fortsätt mot Ryningholm och Höreda.
(För att besöka (6.)Ryningsholms gravfält sväng vänster ut 
på Riksväg 32, och sväng sedan höger in på första grusvä-
gen. Efter en liten bit kan man se gravfältet på höger sida. 
Följ sedan grusvägen hela vägen till Torsjö, då du svänger 
vänster mot Eksjö. ) 

Sväng vänster direkt efter (7.)Höreda kyrka och fortsätt vä-
gen mot Eksjö. Strax innan Eksjö ligger (8.)Nifsarps gravfält 
på höger sida.
Fortsätt höger vid stor korsning och följ cykelvägen in mot 
Eksjö stad. På vänster sida ligger Kvarnarpasjön och på höger 
sida kan man besöka (9.)Kvarnarps Gård med byggnads-
vårdsbutik och (10.) FOBO:s trädgård.

1. Breviks Herrgård var redan under tidig medeltid ett bety-
delsefullt gods i området. Gården var en viktig förutsättning 
för utvecklingen av Eksjö som blivande militärstad. Idag är 
Brevik ett av länets få bevarade översteboställen med bygg-
nadsbestånd från 1700-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden 
uppfördes 1752.
2. Kulla Kapell invigdes 1927. Det återinvigdes 2001 efter en 
anlagd brand 2000. Inredningen är tillverkad av lokala konst-
närer. Populärt för vigsel och dop.
3. Pensionat Paradis är ett enkelt och hemtrevligt boende 
samt matservering.
4. Hotel Ullinge har rum och restaurang med en fin utsikt över 
Södra Wixen 
5. Stensjön är ett litet samhälle i Nässjö kommun. Här finns 
Barkös lanthandel och en populär badplats.
6. Ryningholms gravfält är ett av Smålands största gravfält, 
med över 300 gravar och ett nittiotal resta stenar. 
7. Höreda kyrkas äldsta delar är från 1300-talet. Tornet till-
kom under 1800-talet första hälft. Träskulpturer från medelti-
den hör till några av inventarierna.
8. Nifsarps gravfält med 36 gravanläggningar. Det finns ing-
en exakt datering av gravfältet,
men gravarnas form och begravningsritualerna är typiska för 
den yngre järnåldern (cirka 400 - 1050 e.Kr.).
9.  Kvarnarps Gård är bebyggt sedan medeltiden och ägdes 
fram till 1540-talet av Alvastra kloster. Här bodde under andra 
hälften av 1700-talet (fram till 1795) Johan Lorentz Munthe, 
borgmästare iEksjö 1756-1785.
Kvarnarps Byggnadsvård vänder sig till dig som renoverar el-
ler restaurerar äldre och nyare hus samt möbler. 
10. Fobo:s trägård är en stor ekologisk visningsträdgård med 
bl a nyttoträdgård, örtagård och växthus.

1. Ränneslätts övningsfält har även idag en klar koppling 
till den militära verksamheten i Eksjö och speglar således 
både äldre tiders militära verksamhet i regionen och dagens 
verksamhet. 
Ränneslätt är känt som militär mötesplats sedan mitten av 
1400-talet. Det förknippas främst med Kungliga Smålands 
husarregemente och Smålands grenadjärkår. Flera av de nu-
varande byggnaderna är från 1800-talets senare hälft. 
2. Bergets sportfiske har flera dammar för fiske av bl a regn-
båge. De utför även guidningar i olika sjöar med fiske efter 
gädda, gös och abborre mm.
3. Norra Solberga kyrka är en katedralliknande kyrka från 
1902 i röd granit. Här finns även en medeltida kyrka.
4. Snarebo med sina mäktiga stengärdesgårdar är värt ett 
besök. Mästaren bakom dessa ”byggnadsverk” hette Lars 
Johansson och har ristat in årtalet 1842 i en av grindstol-
parna nära gårdshusen.
5. Lövhult är ett stort friluftsområde för dig som vill vandra 
eller grilla. Här kan du också titta på Highland Cattle kvigor, 
eller besöka Sankta Valborgs Kapell (Sveriges första idrotts-
kapell).
6. Södra Äng med Villa Sola som tidigare var Alice Teg-
nérs sommarhus

Sevärdheter och avstickare
Paradisturen

Paradisturen

Viktiga telefonnummer:

Eksjö turistbyrå: 0381-36170

Eksjo kommun: 0381-360 00

Nummerupplysningen: 118 118

Nödsituation: 112

Vårdcentral: 0381-350 00

Sevärdheter och avstickare
Eksjö-Nässjöleden
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Hästerum

Gullbrohult Bodanäsas jön

G isshult

S narebo

Ugglekärr

Hamnarydss jön

Nykvarn

Hansarp

N S olberga

Bodaskögle

backen

Fällbo

K lockarp

S kiverstad

Upphöreda

Grimmestorp

T

Bäckafalla-

Dynefall

R ävsnäs

Kramsäng

302

Gamlarp

S olbacka

272

Norrboda

Ingsberg

40

S Målen

S örängen

Långarum

Danstorp
Målegärde

Hult

K idö

Muntarp

Älmeshult

Näs

Högakullas jön

Paradis

12
8

Kårarp

Ullinge

S jö

B rånstorp

216

215

S tora

40

R isan

Tomten

Bänarp

S lättna

holm

B jörka

Älghult

Höreda

Trehörningen

R yssbys jön

Näs s jö

Målehalla

S oludden

S olgläntan

Handskeryd

Vimnarp

Bergsätra

S Vibäck

S kångesbo

Hultarp

S G issarp

326

S tumpe-

G issarp

Öringe

Kongsryd

Anneberg

Marietorp

Hamnaryd

Karstorp

S Kulla

301

Älmeshultas jön

P rosttorp

Tannarp

R isatorpet

Åsen
Hagersryd

V Brudbadet

32

Tors jö

195

Heddarp

E ks jö-

S kogslund

Näss jö gamla ka

264

S pexhultas jön

Norget

Mossvik

Målen

Fågelsk.omr.

Isåsa

336

G issebäck

Dostarp

Dissedala

Lövhult

G lömminge

S junnaryd

S junnarydss jön

S läthult

Knappevad

Pallarp

S Äng

Grimsberg

S Vixen

Bränna

N Vixen

Skjutfält

217

Långanäsas jön

Mil övnomr

S oåsas jön

S ibbe-

Arnaberget

Vantarp

298

R åsa

Ass jön

Kvänsås

Valbäcken

S valäng

309

Kvistorp

R unneryd

Träs lända

Hultet

31

Hunseberg

Fagertofta

Buckhult

Bodanäs

Målen

B lankefall

S olberga

Turlunda

Danstorp

Långstorp

Äskhult

Lönås

Ormaryd

Västra Näs

B roarp

B lixås

B ranteberg

Övrabo

Hyltan

målen

Persö

Orrhaga

32

Göljarp

Kvarnarp

Hunsnäsen

Hässelås

Bonderyd

S kieryd

N
ässjöån

S tackeryd

Bänarp

Bollebo

Kättstorp

335

R osan

Kärr

229

Packarp

Förenäs

Holmseryd

Fåglehult

Gys jön

Mossgölarna

P riarp

134

Härstensbosjön

Koanäs

Gummarp

Högaskog

230

sjön

Bäckafall

Boda

Gamlarpagölen

Åker

Hästs jön

Fälltorpet

Mosseryd

Fallegölen

Gummarp

ryd

S tens jön

S tyggstorp

Kulla

S kä i

Orrarp

328

B revik

Holmseryds jön

Åsarp

Alvers jö

berget

Sjukhem

Tors lund

N R åsa

E ks jö

R yningsholm

Havravik

kullen

S jöarp

B jässarp

H

R isabo

Torvtäkt

R yssby

Toranäs

S pexhult

haga
Vallbo-

326

Bråna

S kallarp

G isshultas jön

N S onarp

252

Lida

S tenstorp

N Kulla

Hassel-

Mö d

S kedhult

E ket

R ännes lätt

S tall-

Långanäs
Furuby

P rästkulla

Kaffe-

F lathult

134

40

Eksjö-Nässjö leden

Teckenförklaring

0 1 2

Skala 1:60 000

3 km

Paradisturen

KKoooaaannäs
B jäässsarrrpppp

Lantmäteriet M091285A.
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2009-03-31.

Eksjö-Nässjöleden
Längd: 51 km
Underlag: Mindre trafikerade grus och asfaltvägar.
 
Paradisturen
Längd: 46 km
Underlag: Grus/asfalt
Väg: Befintliga mindre trafikerade vägar
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