
SPF:s cykeltur Växjö runt 

Måndagen den 26 juli samlades 14 SPF:are kl.7 utanför Equmeniakyrkan i Ljungby för att ta 

oss till Växjö med bil och cykla Växjö runt. Vi körde i kortege till parkeringen strax innan 

Kronobergs slottsruin. Därefter var det dags att sätta igång cyklingen. Alla var förväntansfulla 

och med facit i hand blev det en fantastiskt fin tur med många naturupplevelser, fint väder, 

bra guidning och härlig gemenskap. Vi följde en blå skylt med ett vitt hjul på som 

symboliserade Växjö runt en sträcka på 4,3 mil.  

 

Vi cyklade förbi S:t Sigfrids folkhögskola och ner mot Helgasjön där vi kom in i Kronobergs 

naturreservat. Vidare till Ryttartorpet som kommunen äger, men som 22 företag hjälps åt att 

sköta under namnet Folkrörelsens friluftsbas. Vi cyklade förbi Araby golfbana och vidare mot 

Bergsnäs. Underlaget var ömsom grus och ömsom asfalt. Där valde vi att ta den gamla Växjö 

runt vägen och kom så småningom till I 11:s övningsfält som nu kallas Bokhultet. Vissa 

herrar fick tankar på den tid som då begav sig.  

 

Nu var det fikadags och den intogs vid Sundet intill Bergundasjön. Där gavs det också 

möjlighet att få se en fiskgjuse med två ungar med hjälp av en tubkikare som en fågelskådare 

hade ställt upp. Vilken upplevelse!!  

Cyklingen fortsatte och vi kom till utsiktsplatsen Oxhagahallarna där vi kunde se det gamla 

vattentornet som nu är ett hyreshus med 19 våningar, Domkyrkan och det nya vattentornet 



som byggdes 1974 och är 28 m högt. Dit kom vi efter en stund och provade på hur det låter 

när ljudet studsar 20 gånger. Det kallas Ekotemplet. Vi sjöng Nationalsången där och det blev 

pampigt.  

  

Vi kom in i Teleborgs naturreservat som var så 

vackert och så småningom till Teleborgs slott 

där vi gick runt. Det ägs nu av Videum .  

Vi åt lunch på Brygghuset, Teleborgs slottscafé. Precis intill låg sjön Trummen, som förr var 

en riktig dypöl. Den har nu efter vattenreningsåtgärder fått rent vatten. Slutligen cyklade vi in 

i Fyllerydsskogen och kom till Toftasjön och sedan Helgasjön där vi stannade vid Evedal för 

en välbehövlig glasstund.  

 

  



De sista kilometrarna gick lätt och vi var åter framme vid våra bilar. En stor eloge och TACK 

till Berndt och Annika för allt arbete som lagts ner för att göra denna tur möjlig. 

Vid datorn Åsa Prytz  

 


