
16 Ingebo hagar

Hitta vägen

Ingebo hagar ligger strax söder om Vimmerby, skyltad från riksvägen 23.

Här finns flera markerade vandringsleder och alla är mycket trevliga att gå:

1) Den gula leden på 1,2 km är ett bra val för barnfamiljen. Den leder genom den gamla fägatan, via en

hassellund till en bro över bäcken, genom skogen och hagmarken med den fina ”Farmorseken” tillbaka till

byn.

2) Den röda mellanleden är på 2,4 km och har samma början som den gula leden. Här går du lite längre ge-

nom skogen och kommer upp till ”Mördarelyckan”. Följ gärdsgården, stenmurarna och de gamla lövträden

genom hagmarken, du passerar även gammal åkermark som har planterats med gran på 1950-talet som på

så många ställen i Småland. Du kommer ut till den gamla Kungsvägen Kalmar–Linköping och rundar se-

dan ett lövhägn. Kungsvägen du gick en liten bit fortsätter till Skillingarum (s. 156).

3) Den blå leden på 4,2 km börjar även den som de två andra, men går lite längre genom skogen och du

passerar även rester av en kolarkoja och ett järnåldersgravfält (informationstavla vid vägen).

4) Ytterligare en vandringsled på 1,3 km går ned mot dammarna nedanför gården, alltså i motsatt riktning

som de andra ledarna. Här börjar du vid staketet ovanför restaurangen och följer den gröna markeringen.

Vägen passerar dammarna och slingrar sig sedan mycket vackert genom olika skogspartier, för att sedan

komma ut igen på ängen vid dammen. Lägg märke till den fina källan på vänster sida innan du går tillbaka

upp till parkeringen. Den här leden forcerar flera gånger stängsel, där man klättrar upp på en stege eller en

bänk och kräver därmed viss rörlighet hos vandraren.

Tänk på att alltid stänga grindarna efter dig, det är en levande gård med djur i hagmarkerna!

Böcker från Basebo förlag:

Dagsutflykter i Småland:

Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärd-

heter runt om Vimmerby, från Eksjö till ostkusten.

#hikinghultsfred:

Guidebok för mer än 150 km av Hultsfreds kommuns vandringsleder och

kommunens elva naturreservat. Många fina bilder och intressanta historier om

händelser och föremål längs vägen.

Hitta naturen:

Guidebok med 13 vandringar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns

kommun. Finns även på tyska. 

Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat:

Wanderführer zu 13 Ausflügen in den Gemeinden Eksjö, Vimmerby, Hultsfred

und Oskarshamn kommun. Auch auf Schwedisch erhältlich.

Småland för barn / für Kinder / for children:

En bok om Småland för barn mellan 3-12 år, på tre språk. Magi, berättelser

och information om Småland och dessutom en kreativ del som stimulerar bar-

nens fantasi. 

Finns hos adlibris.com, i bokhandeln och direkt hos förlaget, www.basebo.se.


