Holavedsleden
Vandringsled • Gränna – Tranås (59 km)

Del 4 (ca 14 km)

Holavedsleden, mot Gränna

Holavedsleden

Sträckning: Från Gränna i väster till Tranås i öster,
eller tvärtom

Vandringsled • Huskvarna – Bunn – Gränna (50 km)

Del 4 (ca 14 km)

Följ orange markering. Mer information om natur och friluftsliv finns på www.jonkoping.se/friluftsliv

Leden är utmärkt i terrängen med orangemålade stolpar.
Holavedsleden är 59 km lång och börjar vid Hättebadens
camping i Tranås och slutar i Gränna – eller tvärtom.
Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap
med insprängda tegar och sjöar och med en många gånger
vidunderlig utsikt. I närheten av Tranås går leden på mindre
skogsvägar, närmare Gränna vandrar man på små stigar i
mer kuperad terräng.
Längs vägen finns tre fasta lägerplatser med vindskydd,
toaletter och eldstäder. Det finns också många sevärdheter,
bland annat Tegnértornet (Skogstornet) som ligger 300 m ö h
och är 27 meter högt.

Att särskilt tänka på
Eftersom leden går genom älgrika trakter finns det chans att
få se älg under vandringen. Var försiktig under älgjaktstiden.

Anslutningsleder
Från Gränna kan du ta söderut mot Huskvarna via John
Bauerleden (50 k) och om du vill vidare, förbi Jönköping, mot
Bottnaryd och Mullsjö via Södra Vätterleden.

Följ de orangemålade stolparna – då kommer du rätt.

Sevärdheter utmed leden, del 4
1 TAIF-torpet med välbevarad torpstuga och
friluftsgård.
2 Bredstorpsberget med utsikt över sjön
Sommen, den sägenomspunna, vackra insjön
med de många vikarna och öarna.
3 Junkaremålshöjden. Vidsträckt utsikt över
centrala Tranås.
4 Örsbäcken. OK Illerns friluftsgård.
5 Moseberg. Vårdkasberg med milsvid utsikt
över Holavedsskogarn.
6 Klosterås. Gård med väl bevarad äldre
bebyggelse.

7 Åbonäs. Vackert restaurerad sjöäng med
gamla ekar och blomsterprakt. Fornlämningar,
hällkista, domarringar och utsiktsberg
8 Svartån. Ett av Sveriges få vattendrag som
rinner norrut. Från källflöden norr om Eksjö till
Roxen vid Linköping. Här passerar även järnvägen
Södra stambanan.
9 Säthalla. Gammal gästgivaregård med väl
bevarad byggnad från början av 1700-talet, där
även tingssal finns inrymd. 1 km till Säby vackra
medeltidskyrka. Här får du en vidsträckt utsikt
över Säby omgivningar.
10 Lejonhuvudeken. Namn på vackert belägen
rastplats efter en gentleman Lejonhuvud.

11 Lyckeberg. Med utsikt över Gripenbergs
slott. Detta träslott byggdes under trettioåriga
kriget av fältmarskalken Carl Gustav Wrangel och
blev färdigt 1666. Själv bebodde Wrangel sitt slott
endast en månad. Fornminnesområde med gravar
från järnåldern.
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