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1  Liljedals badplats. Här finns rastplats med grillrör, bord och bänkar,  
toalett, badplats och iläggningsramp för båtar samt småbåtsbrygga. 
Här finns också en s.k jordkula som var bebodd av en familj ända in på 
1900-talet. Se skyltning. För fiskeintresserade: www.tjurkensfiske.se

    Kroxsnäs naturreservat. Ett naturanpassat reservat till skydd för bland 
annat svampar och skogsfågel. Ej handikappanpassat. 
www.lansstyrelsen/naturreservat.se

3  Piggaboda by har en speciell bebyggelsestruktur där husen ligger kvar 
på de platser de en gång började byggas på. Några av husen  
grundlades redan i början av 1700-talet. 

    Adamstuberg. Här finns rester kvar efter den omfattande perioden av 
stenbrytning i bergen där det förr bröts s.k svart granit. Berget har uppstått 
genom sprickbildning i jordskorpan, där det trängt upp massa från 
jordens innandöme, hyperitdiabas ett basiskt material som ger området 
en särskild karaktär. Hit ordnas ibland utflykter med berättande om hur det 
förr i tiden gick till att bryta stora block med enkla handverktyg. En bok om  
stenbrytningsperioden kommer att vara tillgänglig under andra halvåret 
av 2021. www.vislandahembygdsforening.se

Vi samarbetar med Berättarnätet och Sagomuseet, utsedda av Unesco till 
Världsarv av Immateriella Kulturvärden. Nedslag för berättande eller 
Kulturvandringar kan ordnas om så önskas.  
www.berattarnatetkronoberg.se eller www.sagobygden.se

    Olle Arvidssons Gårdsbutik med handgjorda produkter i armeringsjärn 
för hem och trädgård finns i omedelbar anslutning till Tjurken Runt-leden 
vid Tesås. www.tesos.se

    Sällebergs gårdsbutik finns i anslutning till Sällebergs Herrgård. Med 
kött och varor ”som värmer både kroppen och själen” huvudsakligen från 
gårdens fårproduktion i rofylld, mysig lantlig miljö.  www.sallebergsgard.se

8  Målaskogsberg är naturreservat sedan 1975 och ett av de mest 
besökta reservaten i Ljungby kommun. Det är mest känt för sin rikedom av  
blåsippor, som dock fått en viss nedgång under senare år.  Berget, som har 
en höjd om 196, 72 består av s.k grönsten, som bröts här under början av 
1900-talet. Bergets sammansättning ger en speciell växtlighet som saknas, 
eller är sällsynta i landskapet i övrigt. Bland annat är det en av de nordli-
gaste platserna i Sverige där det växer avenbok. Här finns vacker  
ädellövskog med flera sällsynta växter. Under början av 1900-talet odlades 
det förr tobak i de dödisgropar som finns väster om gården Hollborna intill  
huvudentrén. www.malaskog.se
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4  Piggaboda kvarn ligger väster om bykärnan och är länets bäst
bevarade bykvarn. Den är fortfarande i drift och platsen är ett omtyckt 
besöksmål. Här finns båtar och fiskekajaker för uthyrning. 
www.piggabodakvarn.se
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