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Sidan 3
Kerstin Carlsson, medi-
cinskt ansvarig sjukskö-
terska och scoutledare, 
gillar att komma ut och 
röra på sig.

Sidan 4-5
Vandring i Sävsjö 
kommun kan vara allt 
från en vecka längs 
Höglandsleden till en 
promenad genom par-
ken Kronan.  

Sidan 6-7
Träna ute. Hitta tips 
från kommunens fören-
ingar och se instruktio-
ner till utegymmet vid 
Sävsjö camping.

Sidan 13
Recept och tips för att 
laga mat ute. 

Sidan 16-17
Njudung Energi kan 
också konsten att  
semestra hemma. 

Sidan 18
Ta telefonen till hjälp 
för att göra uteaktivite-
ten roligare. 

Sidan 20
Utmana dig själv och 
dina vänner i vårt rörel-
sebingo. Håll utkik efter 
den lila bingokulan i 
tidningen för att läsa 
mer om aktiviteterna. 

På omslaget
Sidan 14-15
Att hålla en cykellängds avstånd rekom-
menderas ofta i dessa tider. Och var kan 
det vara lättast och roligast att göra det 
än just på cykeln? Följ med Jenny och 
Anna på mountainbike in i tallskogen 
och läs om gamla och nya rundor att 
trampa. 

Besökskartor
Sidan 8-12
På tidningens mittuppslag hittar du 
kartor över kommunen och tätorterna. 

Framåtblick
Sidan 20
Kommundirektör  
Jan Holmqvist 
blickar framåt.

Bin
go!

Upplevelser runt hörnet
Sidan 18 och 19
Visste du att det finns 149 olika sjöar och 
vattendrag i Sävsjö kommun? Det betyder att 
det finns goda chanser till ett lyckat fiska-
fänge och ett svalkande dopp. Läs om bad-
platser på sidan 19 och om fiske på sidan 18. 
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”Bra för kropp och 
själ att röra på sig”
Kerstin Carlsson är medi-
cinsk ansvarig sjuksköterska 
(MAS) i Sävsjö kommun. Så här 
i coronatider har hon förstås 
extra mycket att göra. Hon har 
kontakten med länets smitt-
skyddsenhet och är ytterst 
ansvarig för den medicinska 
delen på våra äldreboenden och 
gruppbostäder. Det är mycket 
som vilar på hennes axlar och 
för att få kraft är Kerstin noga 
med att vara ute och röra på sig.
– Frisk luft och rörelse ger ener-
gi och välbefinnande, säger hon. 
Vi behöver vara ute, vi mår inte 
bra av att sitta inne hela tiden. 

Det vill också Kerstin förmedla 
till alla som nu tillämpar social 
distansering och som inte kan 
umgås med nära och kära eller 
delta i föreningslivet. 
– Självklart ska vi följa alla av-
ståndsrekommendationer från 
våra myndigheter men gör vi 
bara det är det jättebra och har 
en positiv effekt på både kropp 
och själ att ta en promenad 
varje dag, menar hon. Det är 
lätt att känna sig lite deppig om 
man bara sitter hemma.

Och hon lever som hon lär. 
Nästan varje dag är hon ute 
och promenerar eller tar en 
joggingrunda. Och hon har 
sprungit många motionslopp 
- Göteborgsvarvet, Lidingölop-
pet, tjejmilen i Stockholm och 
London är några exempel. 

Sedan 35 år tillbaka är Kerstin 
också scoutledare i Svenska 
Alliansmissionen. 
– Själv har jag varit scout sedan 
jag var åtta år så jag har levt 
med scoutrörelsen i nästan hela 
mitt liv. Det ger så mycket en-
ergi att träffa barn och ungdo-
mar och jag känner mig ofta så 
glad när vi har träffats på våra 
samlingar.

Oftast handlar aktiviteterna 
om att klara sig ute i naturen, 
lära sig namnen på blommor 
och träd, elda och åka på hajk, 
med mera. Men det är också 
gemenskap på ett djupare plan.
– När man umgås ute i naturen 
föder det samtal om andra sa-
ker, om vad som är rätt och fel 
och hur det är att vara männ-
iska, avsutar Kerstin Carlsson. 
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Låt dig ledas 
av naturen! 
När utlandssemestern inte längre är ett alternativ kan du ge dig ut i 
skog och mark och finna de gömda smultronställena i Sävsjö kommun. 

Naturreservatet ”Hatten”, som ligger cirka en 
mil norr om Vrigstad, är en perfekt dagsut-
flykt för både den aktive motionären och den 
glade naturälskaren. Den historieintresserade 
besökaren kommer att uppskatta områdets 
lämningar från två torp. Området har ett 
varierande natur- och djurliv med inslag av 
höjder, raviner, våtmarker och ett vattenfall.
Vandra gärna den cirka 3 kilometer långa 
vandringsleden Kvarnfallsleden utrustad 
med både rastplats och vindskydd. Inom kort 
märker länsstyrelsen ut den mer avancerade 
Grytegölsleden som väntas bli drygt 3,3 kilo-
meter lång.   

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län,  
Kjell Mohlin naturvårdsförvaltare.

Tips på vandringsleder i Sävsjö kommun:

Naturreservatet 
Hatten i Vrigstad

1
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1
Vattenfallet brusar på Hatten i Vrigstad. 
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Vandring på Hatten passar hela familjen. 

Delar av Höglandsleden
Om du vill ta dig an en större 
utmaning till fots eller på cykel är 
Höglandsleden något för dig. Att 
ta sig runt kräver planering men 
du kan ta hjälp av kollektivtrafi-
ken beroende på vart du väljer att 
starta din rutt. 
Börja gärna din vandring från 
Sävsjö mot Vikskvarn i Nässjö 
kommun. På den 23 kilometer 
långa leden passerar du både 
Toftaån och bokskogen Mattarp. 
Du kan också välja ut etapper i 
den södra delen av Sävsjö kom-
mun med ledstart från Hjärtlanda 
till Asa i Kronobergs län. Om du 
väljer att ta cykeln är det bra att 
tänka på att etapperna består av 
grusvägar, skogsmark och lands-
vägar. 

Mer information om res-
pektive etapp kan du 

finna i webbappen 
Smålandsleden.

Källa: Smålands- 
ledens webbplats.

Hundåsen, Rörvik
Hundåsen i Rörvik är drygt 12 
kilometer lång. Du kan inleda run-
dan från Rörvik och vandra längs 
Storgatan. För att nå Hundåsen 
svänger du av till vänster innan du 
når Hjälmseryd. Turen avslutas 
på Grönskullegatan som leder dig 
tillbaka till Rörviks samhälle. Ett 
besöksmål på vägen att utforska är 
naturreservatet Grönskulle. 

Sjöstorparundan,  
Stockaryd 
Det lite kortare vandringsstråket 
Sjöstorparundan, som den i folk-
mun kallas, löper delvis längs väg 
761 som går från Gamla Hjälmse-
ryd till Stockaryd. Därefter består 
turen av både skogsstigar och en 
gång- och cykelväg. Turen avslu-
tas på Tallbacken vid Sävsjövägen 
i Stockaryd.

Hillenrundan, Rörvik
Närheten till sjöar och fiskeliv 
är viktig för invånarna i Rörvik. 

Det finns flera vandringsstråk 
utmed sjöarna att utforska. Sjön 
Hillen ligger likt den större sjön 
Allgunnen i anslutning till Rörviks 
centrum och är en runda på cirka 
10 kilometer. Leden utgår från 
Rörvik via Norrgatan och löper 
sedan runt sjön på en grusväg för 
att avslutas på en bit landsväg. 

Trädgårdsvandring i 
Sävsjö stad  

Sävsjös Trädgård är ett mångårigt 
projekt som rönt uppmärksamhet 
i hela landet med sina perenn-
planteringar. Att promenera här 
är en lite enklare vandring där du 
också kan lyssna på en guidad tur 
via savsjo.se/sävsjösträdgård.

Djupadal i Sävsjö 
Djupadal i Sävsjö är lämplig för 
den historie- och fågelintresserade 
att utforska. Här finns iordnings-
ställda vandringsstigar som leder 
dig till fornlämningarna bestående 
av hålvägar samt en cirkelformad 
bronsåldersgrav.

Tips! Vandra med Smålands- 
ledens webbapp
Höglandsleden, som i Sävsjö kommun 
sträcker sig mellan Asa och Vikskvarn, är 
del av Smålandsledens vandringsledsnät-
verk. Karta och mer information om hela 
Smålandsleden finns i webbappen. Du kan 
se din egen position samt få tips på hur 
du kan ta dig till sträckan du vill gå. Klicka 
in på sidan nedan och ladda ner den på 
hemskärmen i din telefon. 

outdoor.smalandsleden.se

Bin
go!
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Träna ute
Att röra på sig är viktigt – och i Sävsjö kommun kan vi gläd-
jas åt de många möjligheterna att göra det utomhus med 
gott om plats att hålla avstånd. Här hittar du några tips.

STOCKARYD
Cirkelträning på Tallbacken
Söndagar klockan 17 kan du träna 
kondition och styrka i Stockaryd. 
‒ Vi är utomhus och håller av-
stånd. Alla har sin egen matta och 
tränar efter egen förmåga, säger 
Therese Andersson som håller i 
träningen. 
Passet är indelat i tio stationer 
med sex minuters träning på varje 
under cirka en timma. Under 
semestermånaderna gör träningen 
uppehåll och startar igen i slutet 
av augusti. 
Arrangör: IFK Stockaryd

RÖRVIK
Cirkelträning vid sporthallen 
Kondition och styrka för hela 
kroppen, efter egen förmåga. Ta 
med en matta eller ett liggunder-
lag och egna vikter eller gummi-
band om du vill. Ida Svensson,  
som leder passet, berättar hur de 
gör för att minska risken för smitt-
spridning: 
‒  Vi tränar utomhus, håller av-
stånd samt duschar och byter om 
hemma, berättar hon.  

Gruppen träffas på tisdagar 
klockan 18.30 till 19.30 och har ett 
sommaruppehåll från 10 juni fram 
till slutet av augusti.  
Arrangör: Rörviks IF

Fler tips från Rörvik:
• Cykla runt sjön Hillen.
• Promenera ”Tunnelrundan” 

under järnvägen och in i sko-
gen. Cirka 4,5 kilometer.

• Gå eller cykla runt Repanäs 
och Kålberga. Cirka 7 kilome-
ter.

VRIGSTAD, SÄVSJÖ, RÖRVIK,  
STOCKARYD
Styrka på joggingturen
Nu kan du komplettera din 
löprunda eller promenaden runt 
elljusspåret med styrkeövning-
ar. Genom ”Träning för livet” 
har Sävsjö kommun satt upp 12 
skyltar med instruktioner till 
styrkeövningar runt alla elljusspår 
i kommunen. Övningarna beskrivs 
med text och illustration, samt 
genom en QR-kod med länk till en 
instruktionsfilm. Passar både barn 
och vuxna. 

SÄVSJÖ OCH STOCKARYD
Orientera med  
”Veckans bana”
IFK Sävsjö och IFK Stockaryd 
turas om att stå som värd för  
veckans orienteringsbana.  
Kartan kostar 10 kronor och finns 
på Gunnars servicebutik, biblio-
teket i Sävsjö och Tempo i Stock-
aryd. Kontrollerna är tillgängliga 
över två helger, sedan byts kartan 
ut. 

SÄVSJÖ
Anpassad tipspromenad
IFK Sävsjös tipspromenad på sön-
dagar klockan 9-11 har anpassats 
för att minska smittspridning av 
covid-19.  
Swisha avgiften på 20 kronor och 
hämta tipslappen utanför Djur-
gårdsstugan. Ta med eget fika. De 
blandade frågorna finns uppsat-
ta runt Eksjöhovgårdssjön och 
passar vuxna. Den som lämnar in 
sin tipslapp i postlådan vid Djur-
gårdsstugan har chans att vinna 
ett presentkort på 200 kronor. 
Sommaruppehåll fram till slutet 
av augusti. 

Kristina Wikström ger tips på utegymmet. 
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Styrka och balans 
på utegymmet
Du har säkert sett utegymmet vid Sävsjö camping om du 
promenerat, joggat eller cyklat runt Eksjöhovgårdssjön. 
Här visar Kristina Wikström, instruktör på Familjebadet, 
hur du kan använda redskapen. Så nästa gång du går förbi 
– våga prova!

Stående armhävning
Placera händerna något bredare än 
axelbrett på en stegpinne. Ju längre 
ned, desto jobbigare. Håll kroppen rak 
och jobba med armar och bröstmuskler. 
Pressa dig ut till raka armar och håll 
tillbaka på vägen mot stegen tills armbå-
garna är böjda i 90 grader. 

Uppvärmning
Om du redan fått upp pulsen efter en 
runda runt sjön, kan du hoppa över den 
här övningen – eller använda den som 
nedvarvning efter träningen i stället. 
I cross-trainern jobbar du med både 
armar och ben som en skidåkare med 
stavar. Du kan också gå baklänges. 
Tid: cirka 10 minuter. 

Balans
På den vickande pallen får balansen 
rejäl träning. Ta tag i ställningen, ta dig 
upp och känn att du står stadigt. Sedan 
är det dags att utmana sig själv efter 
egen förmåga. Prova att: släppa taget 
om ställningen, lyfta ett ben i taget, göra 
knäböjd. Extra utmaning? Blunda!

Sit-ups
Prova dig fram och känn att du har stöd 
med fötterna och att bara svanken vilar 
på överdelen av rundeln. Övre delen av 
ryggen ska vara fri. 
Luta kroppen bakåt så långt du kan och 
dra dig upp med magmusklerna. Håll 
tillbaka på vägen ned. 

Ryggdrag
Lägg dig på mage och dra dig fram så 
långt att du kan böja ned överkroppen 
helt. Känn att du har stöd med fötterna. 
Dra dig upp med hjälp av dina rygg-
muskler tills du är helt rak – men inte 
längre än så. Håll tillbaka på vägen ned. 

För varje övning:
Gör 8-10 repetitioner. 

Vila i 30 sekunder. 
Upprepa tre gånger. 

Fler aktiviteter
Denna sida visar bara ett axplock 
av alla de fina aktiviteter som 
idrottsföreningar i kommunen 
erbjuder.
Besök föreningsregistret på 
savsjo.se för information och 
kontaktuppgifter. 

Fler övningar
Övningar till samtliga stationer 
på utegymmet hittar du också 
på vår hemsida.

savsjo.se/idrott

Bin
go!
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Besöksguide

Oavsett om du är bofast eller besökare finns det mycket att upptäcka i 
Sävsjö kommun. Den här tidningen ger dig ett axplock. Mer sevärdheter 
och evenemang, mat och boende hittar du på visitsavsjo.se. 

Kartor och tips 
för bofasta och besökare

Kartor över Sävsjö kommun  
samt tätorterna Sävsjö,  

Rörvik, Stockaryd  
och Vrigstad. 

Familjebadet
(Sävsjö)
0382-153 01
www.savsjo.se
Stängt vecka 28-34

Vrigstad Värdshus
0382-575 000
www.hotelvrigstad.se

Sävsjö bibliotek
0382-154 00
www.savsjo.se

Besök gärna någon av våra InfoPoints där du kan få svar på de vanligaste frågorna 
kopplat till besöksnäringen i Sävsjö kommun. På utökade InfoPoints finns även en 
touchskärm som speglar visitsavsjo.se och ett större utbud av turismmaterial.

Utökade InfoPoints: InfoPoints:
Boda Borg 
(Sävsjö)
0382-675 50
www.bodaborg.se

Vallsjöbaden  
(Utanför Sävsjö)
0706-12 90 02
www.vallsjobaden.nu

Nydala Café & Restaurang
(Nydala Klosterkyrka och 
sjön Rusken)
0382-310 13
www.cafenydala.se

Sävsjö Camping 
0767-73 33 17
www.campingsavsjo.se

Ramoa
(Ramkvilla)
0705-75 82 20
www.ramoa.se

Eva Spångbergs Björkelund 
(Gamla Hjälmseryd, väg 30)
0382-250 47
www.evaspangberg.se

Suzis café
(Nya Hjälmseryd, väg 30)
0763-36 92 36
www.suzis.se

Timjan Forest Resort
(Flahult 2)
0706-34 62 75
www.cafetimjan.se
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Ny ljudguide
Ta en grön, guidad tur med Sävsjös Trädgård i lurarna. Du 
hittar ljudfiler och karta på vår webbplats.

Fysisk aktivitet är bra  
för folkhälsan, idrott och 
träning ska därför fortsätta. 
Däremot kan aktiviteterna 
behöva anpassas för att 
minimera riskerna för  
smittspridning.

Folkhälsomyndigheten

savsjo.se/sävsjösträdgård

Ja Nej

1. Jag får gå på så kallad "Enskild väg". 

2. Jag får gå med hund utan koppel i  
    skogen, vår och sommar.

3. Jag får ta bark och kvistar från träd.

4. Jag får fiska med spö i våra fem  
    största sjöar.

5. Jag får göra upp eld på klipphällar.

6. Jag får cykla i naturen. 

Ta reda på mer på naturvardsverket.se. 

Allemanskoll
Sverige är fantastiskt och vi får och kan verkligen njuta 
av vår natur. Men vi måste ta hand om den också. Har du 
koll på Allemansrätten? Vad är sant?

Rätt svar: 1 ja, 2 nej, 3 nej, 4 ja, 5 nej, 6 ja. 

Förberedelser hemma: Att förbereda riset sparar tid. 
Men du behöver inte koka det hemma! Fyll en termos 
till hälften med okokt ris och fyll upp med kokhett 
vatten. När du kommit fram till din utflykt är riset klart 
i termosen. Samma knep funkar fint för makaroner, 
nudlar och bulgur.  

Laga ute: Tänd din brasa med förstånd och följ alle-
mansrätten. Se till att du har vatten eller brandfilt till 
hands. Fräs kycklingen i stekpannan. Tillsätt grönsa-
kerna och riset. Smaka av med kryddor. Glöm inte att 
tvätta eller sprita händerna innan maten. Ät och njut! 

Skogsmusens kycklingrisotto

Att mat smakar extra gott utomhus vet  
barnen på Natur- och miljöförskolan i Sävsjö. 
De lagar och äter ofta sin lunch ute – och det 
behöver inte vara så krångligt! Här delar de 
erfarna pedagogerna med sig av smarta tips 
och en härlig kycklingrisotto. 

Du behöver:
1 påse färdigskurna kycklingbitar. 
1 påse grönsaksblandning, ärter, majs och paprika. 
Ris med kort koktid till 4 personer. 
Kryddor efter tycke och smak.
Olja att steka i. 
1-2 termosar. 
En stor stekpanna eller  
muurikka.

Laga mat ute Bin
go!

5

Avdelningen Skogsmusen rör om i woken.
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Att finna 
nya vägar
Jenny Almqvist och Anna Frej 
står och hänger på styrena till sina 
mountainbikes. De har gjort ett stopp 
för att beundra den fina tallskogen, 
bara ett stenkast från Vrigstad sam-
hälle. 
– Vår kommun är fantastisk! Det 
finns så mycket vackert att titta på 
och att cykla är ett jättebra sätt att 
komma ut och göra det, säger Jenny 
Almqvist. Anna Frej fyller i:
– Ja, det finns många ställen man 
inte varit på, fast de ligger så nära. 
Vi brukar testa nya stigar. Ibland blir 
det för snårigt, då får man vända. 

Både Jenny och Anna bor i Vrig-
stad och är cykelfantaster. Men att 
ha en särskild sorts cykel är inte det 
viktigaste. Det är naturupplevelsen, 
sällskapet och motionen på lagom 
avstånd. 
– Med cykeln kan man vara ute lite 
längre och hålla ett tempo som passar 
för att prata. Man hittar nya vänner, 
ler Jenny och nickar åt Annas håll. 
Nya vänner och nya vägar. 

Picknickrundan
En ganska lättrampad tur på 
mestadels grusväg får du om du 
cyklar Vrigstad-Sunnerby-Klint-
hult-Söndra-Pålastugan-Sunne-
by-Vrigstad. 

Småstigar
Mellan elljusspåret och Små-
landsvillan i Vrigstad finns ett 
skogsparti med många små stigar. 
Här kan du utmana balansen. 

Backigt
Lite högre puls får du på den 
cirka 2 mil långa rundan runt 
Vrigstad – Horveryd – Hylletofta. 
En del av sträckan går på riksvä-
gen, så ta det försiktigt där. 

Jenny och Annas topp tre cykelrundor

Bin
go!
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Jenny och Anna tar en paus i skogen. 
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Att finna 
nya vägar

1515

Hållbar cykelturism
Smålands turism gör i år ett  
cykelpaket med rundor över hela 
Småland. Där lyfts flera turer fram 
i Sävsjö kommun. Håll utkik på 
visitsmaland.se. 

Cykeltrimmet
Upptäck nya platser på cykel med 
hjälp av karta och kontroller. De 
27 kontrollerna finns runt Sävsjö.  
Flera passar bra för ett fikastopp. 
Om du sammanlagt tar minst 15 
av kontrollerna kan du vinna ett 
presentkort på Sävsjö handel. Mer 
information på IFK Sävsjös face-
booksida. Karta finns att köpa på 
Gunnars servicebutik i Sävsjö.

Ta bussen till cykelleden
Från 20 juni har Länstrafiken nya 
bussar och ändrade turer. Det finns 
barnsäten, lift och hörslinga och 
du kan hänga upp cykeln bak på 
bussen. Läs mer på jlt.se. 

Att cykla mountainbike kring 
Sävsjö är inget nytt. Det har sedan 
länge funnits cirka 1,5 mil moun-
tainbikeled på kommunal och pri-
vat mark. Sävsjö kommun utökar 
nu detta med ytterligare en mil. 

Det är elljusspåret på Djur-
gårdsområdet i Sävsjö som under 
våren fått sin första mountain-
bikeslinga och fler är på gång. 
Starten går vid Djurgårdsstugan 
där det också finns en ny cykeltvätt 
och en pump. 

Sävsjö kommun, IFK Sävsjö och 
privata cykelentusiaster samarbe-
tar i projektet som fortfarande är 
under utveckling. 

Den färdiga slingan är med-
elsvår och har fått färgen blå. En 
röd slinga väntas bli klar under 
sommaren. Totalt planeras tre 
slingor med olika svårighetsgrad:

Grön = lätt
Blå = medel
Röd = svår

Sävsjö har fått nya 
mountainbikeleder

Är det tillåtet att cykla överallt? Vad säger 
allemanstätten och vad gäller egentligen 
på privat mark? 
Enligt allemansrätten är det tillåtet att cykla i natu-
ren och på enskilda vägar. Men du ska inte cykla 
över tomter, planteringar och odlad mark och inte 
skada naturen. 

Gående har alltid företräde. Plinga och tala om 
att du kommer. 

Undvik att cykla där du kan skada mjuk eller 
känslig mark som berghällar med mossa eller 
lavmarker.

Ju fler ni är som cyklar på samma ställe, ju mer 
sliter det på naturen. Fråga markägaren om lov om 
ni cyklar många eller ofta. 

Följ pilarnas riktning när du cyklar på en upp-
märkt cykelslinga, så att du inte krockar med 
andra cyklister. 

Allemansrätten och cykling
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Information från Njudung Energi

‒ Det kommer mellan 40 och 70 personer vid varje öp-
pettillfälle, berättar Mats Fasth, driftchef. Många kunder 
uttrycker att de är nöjda och glada för att det finns en 
sortergård i Sävsjö kommun nu och det tycker vi är roligt.

Det är en jämn ström av bilar hela kvällen, men precis vid 
öppningsdags kan det vara lite kö.
‒  Vi släpper bara upp ett antal bilar på rampen åt gången, 
så det blir inte trångt, säger Mats Fasth.

Brännbart, trä och kompost är det som kastas mest, men 
här finns möjlighet att lämna allt från elektronik och vitva-

ror till farligt avfall. Vår serviceinriktade personal hjälper dig 
gärna, så ditt avfall kommer på rätt ställe.

Du kan lämna ditt avfall utan kostnad 12 gånger per år om 
du registerar ditt körkort. Då kan du välja om du vill åka till 
Flishult utanför Vetlanda eller till sortergården i Vrigstad.

Precis som på alla andra platser gäller det att hålla avstånd 
nu, både till personalen och till andra besökare. Känner 
du dig krasslig ska du inte komma alls, utan vänta med att 
kasta ditt avfall tills du är frisk igen.

Välkommen till  
sortergården i Vrigstad!

Tommy Pettersson 
‒  Jag vill rekommen-
dera Hatten, natur-
reservatet utanför 

Vrigstad. Där finns 
vattenfall, spångar, grill-

platser och en puss-hållplats.

Ella Blomstrand  
‒ Jag tycker att man 
kan göra ett besök 
på Sävsjö Bibliotek! 

Låna någon bra bok 
eller kanske en film.

Mats Fasth  
‒  Åk till Bökås, utan-
för Rörvik, där finns 
fina vandringsleder 

som jag tycker är 
värda ett besök.

Våra medarbetare på Njudung Energi tipsar om sina bästa besöksmål i Sävsjö kommun.

Njudung Energi har ju ett alldeles eget och väldigt populärt besöksmål i Sävsjö 
kommun, nämligen sortergården i Vrigstad. Hit är du välkommen på tisdagar och 
torsdagar mellan 15 och 19.
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Allt går med elektricitet…
Jessica Karmetun är butikens nya 
ägare sedan 1 maj och hon har valt att 
köpa lokalproducerad och förnybar el 
från Njudung Energi. Och det är myck-
et i en butik som drivs med elektrici-
tet, rent av mer än man tror.
‒ Ja, idag är allt digitalt och kräver el, 
berättar Jessica. Det är allt ifrån be-

lysning och uppvärmning till kassor, 
varuband och lagerutrymme. Så att 
ha ett bra elavtal är viktigt.

Jessica övertog butikens elavtal från 
den tidigare ägaren, och hon har inga 
planer på att byta bort Njudung Ener-
gi som elleverantör.
‒  För mig är det viktigt med lokalpro-
ducerat, säger Jessica. Det gäller både 
de varor vi säljer, men också annat, 
som elen. Anton, elhandelssäljaren på 
Njudung Energi, är lätt att ha och göra 
med och det känns bra att ha en nära 
och god kontakt med vår elleverantör. 
Sen är det ju en fördel att priset är bra 
också…
Vill du också välja förnybar, lokal-
producerad el?
Njudung Energi och ICA Klingan har, 
förutom en långvarig kundrelation 
kring elhandeln, också ett samarbete 
kring kundvagnsreklam. På alla kund-
vagnar berättar butiken att de valt 
lokalproducerad, förnybar energi di-
rekt från Emån. Vill du också göra det? 
Du är välkommen att höra av dig till 
vår elhandelssäljare Anton Petersén, 
telefon 0383-76 38 14. Han hjälper dig 
gärna till ett bra elavtal.

ICA Klingan väljer el från 
Njudung Energi

Familjebadet i Sävsjö är ett populärt 
besöksmål i Sävsjö Kommun, men 
vad kan det ha att göra med Njudung 
Energi? Jo, det värms nämligen upp 
av fjärrvärme!

På Bulten, som är vårt värmeverk i 
Sävsjö. Där eldas skogsflis för fullt 
för att värma upp det vatten som 
transporteras i de stora rörsystemen. 
Varmvattnet levereras sedan till bland 
annat Familjebadet och värmer upp 
alla bassänger. Fjärrvärme är ett 
driftsäkert, miljövänligt och förnybart 
alternativ, och inte minst lokalt!

Vill du också ha fjärrvärme från oss? 
Ta kontakt med Walle Johansson på 
telefon 0383-76 38 91.

Välkommen att  
kontakta oss!
Vår kundservice har öppet  
vardagar 8-16, lunch 12-13
Telefon 0383-76 38 00
E-post info@njudung.se
www.njudung.se

Sortergården i Vrigstad
Öppet tisdagar och  
torsdagar 15-19

Flishult
Öppet vardagar 7-16
Onsdagar öppet till 19
Lördagar 8-15 

Frans Andersson  
‒  Smedjans Café i Möck-
lehult är ett fint ställe, 
det ligger i utkanten av 
kommunen. Det kan jag 

absolut rekommendera.

Philip Nilsson  
‒  Jag tycker att ett 
besök vid Vallsjön är 
något att tipsa om, 
det är bra fiske där 

och gott fika.

Nåja, ICA Klingan kanske inte är ett besöksmål i vanlig bemärkelse, 
men de har öppet varje dag och är en samlingsplats för Sävsjöbor-
na. Här träffas kunder för att handla och därtill få ett härligt bemö-
tande från trevlig personal.
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TEMA: Håll ut och håll igång

Xrundan är ingen vanlig tipspromenad med snitslar 
eller lappar med frågor. I stället scannar du en QR-
kod med din telefon och får på så sätt fram rätt fråga 
‒ Du laddar ner appen Xrundan, som är gratis, i din 
mobil och skapar ett konto. Sedan kan du välja bana 
i Sävsjö, Rörvik, Vrigstad eller Stockaryd, förklarar 
Andreas Hugosson, utvecklingsledare på serviceför-
valtningen.

Frågorna förnyas varje söndag och finns för både 
barn och vuxna. Appen har en kartfunktion där du 

kan se hur rundan går. Banorna förändras inte.
‒ Rundorna har vi tagit fram tillsammans med sam-
hälls- och hembygdsföreningar på respektive orter, 
säger Andreas

När du har gått en tipsrunda har du chans att 
vinna enklare priser.  
‒ Målet är att få folk i rörelse och här kan man 
kombinera glädje med nytta. Man får motionen på 
köpet, avslutar Andreas.    

Xrundan – för både knopp och kropp

Fiske i Allgunnen

fiskekartan.se

Det är tidig morgon. Luften är hög och ren, fylld 
av barrdoft och kåda. Du sitter i din eka och kastar 
in mot viken. Då och då fastnar draget i gräs och en-
staka vasstrån. Tystnaden bryts bara av fiskmåsar-
nas gälla skrikande. Hägern lurpassar i grunt vatten. 
Byxbenen är drypande våta efter en häftig regnskur. 
Du känner flera gånger hur gäddorna gör utfall mot 
ditt blåskimrande skeddrag. Plötsligt känner du ett 
rejält hugg. Adrenalinet pulserar i kroppen, hjärtat 
dunkar och bröstet blir trångt. Du kramar spöet med 
vitnande knogar. Är det en gädda?

Det finns många fina fiskevatten i vår kommun 
där vi kan njuta av fiskets tjusning och kanske få nå-
got på kroken att ta med hem. Sjön Allgunnen ingår 
i Lagans huvudavrinningsområde. Den sträcker sig 
från Lammhult i Söder till Rörvik i norr. Den är med 
sina 1380 hektar Sävsjö kommuns största sjö.

– Här finns ett stort bestånd av gädda och abborre. 
Det lockar många fritidsfiskare. Den största gäddan 
som fångats är på cirka 19 kilo. Här finns abborrar 
på upp till 2 kg, säger Jan-Ola Nilsson, kontaktper-
son för Allgunnens fiskevårdsområde.

Det är fritt fiske för barn och ungdomar till och 
med 17 år. Vuxna kan köpa fiskekort via webb- 
platsen fiskekartan.se. 

– Isättningsramp tillhandahålls av båtklubben i 
Rörvik och båtklubben i Lammhult. Dessutom finns 
en ramp i höjd med Sanden på sjöns västra sida som 
Kurt Lindström ansvarar för. Det finns ingen orga-
niserad båtuthyrning, men man kan hyra av vissa 
båtägare. Det finns goda möjligheter att fiska från 
land för de som inte har tillgång till båt, avslutar 
Jan-Ola Nilsson.

Bin
go!
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Fler digitala tips för rörelse
Skattjakt med Geocaching  
Geocaching erbjuder spänning, rörelse och sightseeing för hela 
familjen. Geocaching går ut på att med GPS och karta hitta ”cacher”; 
små gömmor eller skatter som andra placerat ut i stad eller skog.

Ta en zon med TURF
Turf kan liknas vid modern orientering. Spelidén går ut på att tur-
faren samlar poäng genom att med en smartphone och turfappen 
bege sig till virtuella zoner som finns utplacerade i städer, landsbygd 
och natur. 

xrundan.com

geocaching.com/play

turfgame.com

På hemmaplan finns mycket fint och härligt att 
uppleva. Här kommer ett axplock. Du hittar fler tips 
på webbplatsen visitsavsjo.se.

Häradsvägen
Sävsjö Häradsväg är en vacker och historiskt intres-
sant väg mellan Vallsjö och Norra Ljunga. Här kan 
du känna historiens vingslag och se Komstad kvarn, 
Pehr Hörbergs altarskrank i Norra Ljunga kyrka och 
mycket annat som kittlar fantasin. 

Eksjöhovgårds slottsruin
Slottsruinen har anor sedan medeltiden och är ett 
vackert signum för Sävsjö. Enligt traditionen ska den 
ha varit Sten Sture den yngres jaktslott. I dag är den 
en rofylld plats, perfekt för en picknick med vacker 
utsikt. Runt sjön löper också en fin promenadväg.

Njudungskyrkorna
I kommunen finns fem så kallade Njudungskyrkor. 
Det är Norra Ljunga kyrka, Hylletofta kyrka, Vallsjö 
gamla kyrka, Hjärtlanda kyrka och Gamla Hjälm-
seryds kyrka. Besök kyrkorna och lär dig mer om 
medeltidens historia. Kyrkorna är öppna alla dagar 
klockan 9.00-15.30 under juni-augusti.

Bad
De många sjöarna och vattendragen i kommunen 
erbjuder fina badställen: Hofgårdsbadet och Vallsjö-
badet i Sävsjö, Skärsjöbadet i Skepperstad, Slättsjö-
badet i Vrigstad, Svinsjöbadet i Rörvik och Väster-
kvarnsbadet i Stockaryd ‒ för att nämna några. Vill 
hunden också bada hänvisar vi till gamla badplatsen 
vid Eksjöhovgårdssjön, där hundbad är tillåtet.  

Guldstunder att uppleva

Bin
go!

8

Bin
go!

9



Jan Holmqvist
Kommundirektör

Min plats på jorden
Följ med mig en tidig morgon ut på en promenad 
i trakterna runt Sävsjö. Jag vandrar längs den gamla 
banvallen mellan Sävsjö och Vetlanda och närmar mig 
hållplatsen i Källeryd. Till vänster har jag en skogs-
dunge som förändrades kraftigt i stormen Gudrun 
för över 15 år sedan. Men nu börjar skogen komma 
tillbaka igen. Till höger ser jag själva byn och inte 
långt ifrån mig betar några hästar stilla i morgonky-
lan. Rakt framför mig öppnar sig hagmarkerna bort 
emot Uppåkra. 

Det är kyligt, bara ett par plusgrader och under 
natten har det varit frost. Man kan se hur resterna av 
frosten hänger kvar som fuktiga daggdroppar i det 
fjolårsgräs som fortfarande dominerar växtligheten. 
Men det som framförallt fångar min blick är morgon-
dimman. Lätt och skir sveper den in landskapet i vit 
slöja som tar bort alla skarpa konturer. Långt borta 
kan man höra ett rådjur som skäller. Allt är stilla. Och 
jag tänker att detta är min plats på jorden och här hör 
jag hemma.

Just nu handlar ju mycket om att hålla i och hålla ut. 
Jag kommer vara i naturen så mycket jag kan för att 
hämta kraft till detta. Men jag tänker att vi alla har så-
dana här ”platser” där vi hämtar kraft. Och jag hoppas 
att ni alla kan hitta de platserna, antingen själva, eller 
tillsammans med någon eller några goda vänner. För 
att hålla i och hålla ut.

Med tillönskan om en både vilsam och  
upplevelserik sommar.

Framåtblick

1
BESÖK ETT 

NATURRESERVAT
(SID 4-5)

2
GÅ EN BIT PÅ  

HÖGLANDSLEDEN 
(SID 4-5)

3
TA EN CYKELTUR! 

(SID 14-15)

4
BESÖK EN PARK I  

SÄVSJÖS TRÄDGÅRD 
(SID 5)

5
FIKA ELLER LAGA 
MAT UTOMHUS 

(SID 13)

6
TESTA  

UTEGYMMET! 
(SID 7)

7
GÅ XRUNDAN! 

(SID 18)

8
GÅ/CYKLA/ÅK 

HÄRADSVÄGEN 
(SID 19)

9
DOPPA TÅRNA I 

EN SJÖ 
(SID 19)
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Utmana dig och dina 
vänner i rörelsebingo!

• Klipp ut bingobrickan och sätt den 
på kylskåpet. 

• Ring och utmana en vän.

• Sätt ett kryss för varje genomförd 
aktivitet och se vem som snabbast 
får en rad. Eller varför inte en hel 
bricka?


