
Sockenkatalogen Gårdsby-Sandsbro 2008 -   sevärt Sida 1 av 2

Sevärt i Gårdby socken
Karta

Utflyktskartan för Gårdsby socken

Numrerade sevärdheter på kartan beskrivs
nedan

Grön väg = förslag till rundtur i Gårdsby socken
Prickad linje (violett) = Sigfridsleden
vandringsled
Streckad linje = Gårdsby sockengräns

Praktiskt och sevärt i Gårdsby socken på kartan ovan

1. Rastplats med Café Ät Gott, Norra Åreda. Fika, mat, fiskekort, hyra båt.

2. Areström vid Aresjön, där kvarn och såg drevs med vattenkraft.
Idag finns endast grunden kvar.
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3. Kråkenäs säteri med en magnifik utsikt över sjön Innaren

4. Gårdsförsäljning Strömgrens ekologiska odling

5. Gårdsby hembygdsgård HOPPET med traditionell ryggåsstuga, linbasta,
gammal ladugård.

6. "Beten" - vacker bokskog öster om Gårdsby kyrka

7. Gårdsby kyrka från 1833 med vackra målningar av Bengt Nordenberg.
Gårdsby församlingshem. Trollbacken föräldrakooperativa dagis och
fritids intill församlingshemmet.

8. Gårdsby säteri, med en av Sveriges modernaste ladugårdar för lösdrift, känt
för import av nötdjur av kanadarasen Holstein.

9. Gårdsby - Vendes kanal, grävd 1812. Drev förr kvarn och såg.
I gamla sågbyggnaden finns nu Gårdsby Hantverkshus.

10. Gasslanda by högt belägen med utsikt över Gassjön och Innaren.

11. Stojby - större by vid Helgasjön med gamla anor vilket runstenen vid
vägkanten visar. Fin badplats Stockevik norr om byn (nås lätt från nya
vägen).

12. Ekesås - gammal stiftsgård som förr var sommarbostad åt Växjös biskopar,
bl a Esaias Tegnér. Runt gården vackra lövängar och i norr ett gravfält från
järnåldern.

13. Yasjön, med nybyggda fastigheter ner mot sjön.

14. Fornborgen Gripeberg i blivande naturreservat Notteryd med fin utsikt,
spännande "borghöjd" och vandringsleden Sigfridsleden.

15. Tussuddabackarna - blomsteräng som vårdas av Naturskyddsföreningen
och vacker bokskog vid Lövsjön.

16. Fylleryd fritidsområde med rösade leder, Friluftsfrämjandets stuga och 18-
håls golfbana med fik i klubbstugan.

17. Toftastrand Hotell och Konditori med uteservering och sjöutsikt. Här finns
möjlighet att hyra båt och flotte. Fiskekort samt Villa Viks matsalar.

18. Långarör - märkligt långsträckt gravröse från bronsåldern.
Promenadstig längs Helgasjön.

http://www.gardsby.se/downloads/Sevardheter.pdf


