
Vägbeskrivning till Anderstorp

Norrifrån: 
Via vägar väster om Vättern; (Västra 
Götaland), ta väg 26 (Nissastigen) till 
Gislaved. Välj norra infarten i Gislaved 
(väg 27) och sväng vänster efter Shell-
macken mot Växjö Anderstorp (väg 27). 
Vägar Öster om Vättern; (Östergötland, 
Tranås, Västervik) välj E4 och ta väg 
617 från Skillingaryd via Hillerstorp och 
Gnosjö till Anderstorp.  

Västerifrån: 
Från Göteborg- & Boråsområdena 
kör du först mot Jönköping och sedan 
höger (väg 27) efter Gånghester mot 
Växjö/Kalmar.  Från Halmstad väg 26 till Smålandsstenar, där du  svänger höger (väg 
153) mot Värnamo/Växjö.  Efter ca 2 mil tar du vänster i Reftele mot Gislaved. Sväng 
höger i Nennesmo.  Från Falkenberg och Varberg: Lämplig rutt till väg 26 (Nissasti-
gen) och sedan till Smålandsstenar. Därefter  följer du anvisningarn ovan från Halm-
stad.  

Österifrån: 
Från Växjö- & Kalmar-områdena tar du först väg 153 i Värnamo mot Halmstad/
Falkenberg.  I rondellen strax före Bredaryd svänger du höger mot Borås (väg 27). 
Strax före Anderstorp, efter att du passerat Lantbruksmuseet (på höger sida), sväng 
vänster vid skylten “Lövås”.  

Söderifrån: 
Från Skåne kan du välja mellan E4 och och E6/E20. Väljer du E4 svänger du av 
i Värnamo på väg 153/27 mot Halmstad/Borås. Följ sedan anvisningarna under 
“Öster ifrån” ovan. Väljer du E6/E20 svänger du höger vid Halmstad in på väg 26 
mot Jönköping. I Smålandsstenar, 8 mil från Halmstad, följer du sedan anvisningarna 
ovan under “Västerifrån”.  

OBS! Lövås-skylten är belägen efter ett backkrön, med dålig sikt, strax 
efter att du passerat Lantbruksmuseet i Ryd (på höger sida). Minska 
farten när du passerat Museet

Vänta utanför så möter vår instruktör upp.

Kläder efter väder! En del instruktioner sker utomhus. 

Telefonnummer till instruktörerna
Kursledare: 070-381 10 65 
Thomas: 070-584 49 69
Johnny: 070-291 10 65 
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