Förslag till

TEMADAGAR – UTFLYKTER – SKOLRESOR
Under tiden 1 maj – 30 september
Hela området har en spännande kulturhistoria och en intressant flora och fauna!

o Gruvbesök med guide
o Toppstugan med hänförande utsikt, servering .
. och glassförsäljning 343 m öh.
o Markerade vandringsleder med grillplatser.
o Hembygdsgård med fina gamla byggnader
o Industrimuseum med skol & järnmuseum
o Hotel Taberg har öppet hela året, lunch mån-fre
11.30-14.00 övrig tid efter beställning
o Vandringar på delar av Södra Vätterleden
o Fiske i Åsasjöarna och Tabergsån
o Goda buss- och järnvägsförbindelser.
För planering, tag kontakt med någon eller
några av nedanstående:
Informationsplats Taberg / Turistbyrån i Jönköping 036-105050
Industrimuseet i Norrahammar
Tel. 036-316621
www.jonkoping.net/industrimuseet

Tabergs hembygdsgård

Lennart Gustavsson 036-60117

Gruvbesök

Tel.036-64223

Hotell Taberg

Tel.036-363777
www.hotelltaberg.se

Toppstugan på berget
Tel.036-64111

Fiskekort

Ica Trollet i Taberg
Tel.036-64073

Projekt Tabergsån Kontaktperson: Leif Henriksson tel. 036-65723
Mer information finner ni på www.taberg.info

Turförslag
Samling på stationsplan i Taberg.
Vandring med guide till gruvan och gruvbesök
Vandring via Masugnsstigen till Toppstugan där man fikar eller äter mat.
Vandring ner via Bergstemplet till stationsplan.
Gruvbesök som inledning.
Vandring till Bergstemplet (grillplats)
Fortsatt vandring till Tabergs Hembygdsgård eller direkt till järnvägsstation/busshållplats,
alltså ingen topp vandring
Rälsbuss från stationsplan till Månsarpsstation.
Vandring längs den gula leden norrut utmed Tabergsån till Taberg, leden går via
ödekyrkogården i Månsarp och det nyrestaurerade kraftverket vid Huluhammar,
”Oscar II kungasten” passeras också strax innan Tabergs kvarn.
Leden utmed ån har ett intressant fågelliv med bl a Strömstare och Forsärla.
Turen kan avslutas med gruvbesök eller en bit mat på Hotel Taberg.
Buss till Hembygdsgården som besökes med guide (ej öppet, beställ tid).
Visning av järnmuseet, hus och ålderdomliga redskap.
Vandring till Toppstugan via Bergstemplet (grillplats)
Vandring ner på Masugnsleden till busshållplats eller järnvägsstationen.
Turen kan även avslutas med gruvbesök.
Vandring från Stationsplan via Masugnsplan – Bergstemplet till Toppstugan.
Tid för fika, mat, glass eller medhavd matsäck.
Vandring på Masugnsstigen ner till gruvan.
Gruvbesök som avslutning före hemresan från järnvägsstation eller busshållplats.
Nyhet! Industrimuseet i Norrahammar med skolmuseum från Tabergs och Månsarps
skolor. Där finns också ett järnmuseum som visar hur man har framställt järn sen tidernas
begynnelse. Dels från berget men även hur man framställde järn från rödjord och myr
malm på vikingatiden. Industrimusset kan man nå via buss.

Gångtider:
Månsarpsstation – Tabergsstation 3km 1,5tim
Tabergsstation – Gruvan 0,5km 10min
Gruvan – Masugnsstigen – Toppstugan 1tim
Toppstugan – Bergstemplet – Stationsplan 30min
Hembygdsgården – Bergstemplet – Gruvan 1,3km 25min
Toaletter finns vid: Gruvan, Toppstugan, Hembygdsgården.

Naturligtvis kan många andra kombinationer göras för att ni ska få
ut så mycket som möjligt av er temadag/utflykt.
”Skräddarsy” din egen dag genom olika kombinationer.
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