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EN BLANDNING AV NATUR, EN BLANDNING AV NATUR, 
KULTUR OCH SAMHÄLLEKULTUR OCH SAMHÄLLE

Spånenleden
Spånenleden är ca 12 km lång men det 
går att gå kortare sträckor av leden. Leden 
följer Spånens västra strand med dess omväx-
lande och spännande natur, för att sedan fort-
sätta upp genom Spåningslandas betesmarker 
och kulturminnen. Leden går vidare genom 
delar av Alvesta samhälle med dess lövskogs-
parker och stillsamma villaområden. 
I utkanten av samhället ligger Bruntes hage 
där man värnar extra mycket om den ur-
sprungliga miljön. På vägen tillbaka ner mot 
Spånens strand passeras en vildvuxen sump-
skog och vacker tallskog.

Vandra på leden
Leden går moturs och har tre startpunkter 
där det finns större informationstavlor  
uppsatta. Startpunkterna finns markerade  
på kartan. Du kan börja vandringen var du
vill utmed leden. Leden är märkt med
vit/svarta markeringar samt pilar. 
Vandringen går omväxlande på små
skogsstigar, grusvägar och asfalterade
gångvägar. På fl era platser finns rastplatser
med bänkar och vid Spånens badplats
finns även möjlighet att ta ett svalkande
dopp eller grilla. Utmed leden finns ett 
antal informationsskyltar uppsatta som
berättar om naturen du passerar.

Mer information
Det finns ett mer utförligt material 
om vad du kan hitta längs med leden. 
Detta går att hitta på  www.alvesta.se 
och hos Turistbyrån i Alvesta.

Vid synpunkter och frågor kontakta Alvesta kommun på telefon 0472-150 00 vx
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