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Stämpelkort, se karta

Beskrivning av vandringsleden:
Vid vandring på denna led, genom Flygsfors samhälle, där
vandringsleden mestadels går på samhällets gator.
Vandringsleden vill visa för vandrarna hur ett genuint
glasbrukssamhälle såg ut och ser ut. Samhället har tidstypiska hus.
Leden går längs samhällets gator och på samhällets vandringsleder
och vandringsspångar, därför är vandringsleden utmärkt för även
barnfamiljer med barnvagn och funktionshandikappade.
Ledens längd är ca 3 km.
Vandringsleden börjar vid Dammen i Flygsfors med stämpelställe nr
1:1.
Leden går på Vandringsleden norrut fram till fotbollsplanen och
Dammövägen. Sedan fram till Bruksvägen. Här tar v-leden till vänster
och sydost på Bruksvägen. Ca 100 m längre fram svänger v-leden till
vänster in på Patronvägen.
Här på Patronvägen finns ”Flygsfors Pälsgarveri”.
V-leden går hela Patronvägen fram till korsningen mellan
Patronvägen och Kolarevägen Här finns stämpelställe nr 1:2.
Stämpeln finns på vänster sida om Patronvägen.

Leden går sydost längs Kolarevägen, som har sjuttiotalshus på
vänster
sida. Dessa har skogen som granne på ett håll.
Snart blir gatunamnet Hemmingstorpsvägen.
I korsningen mellan Hemmingstorpsvägen och Skogsvägen finns
stämpelställe nr 1:3. Stämpeln finns på höger sida om
Hemmingstorpsvägen mitt i svängen.
Leden går längs Skogsvägen och framme vid Bruksvägen svänger
leden till höger in på Bruksvägen.
Här är stämpelställe nr 1:4. Stämpeln hänger på träd till höger.
Till vänster på Bruksvägen kan man gå fram till bron över Ljungbyån.
Här är en fin damm med fågelliv och Kaprifol längs vägkanterna.
Men, det mycket trafik.
Nu går leden tillbaka på Bruksvägen in i samhället fram till
Turbinvägen och svänger vänster in på Turbinvägen.
Här är stämpelställe nr 1:5. Här på höger hand mitt i svängen finns
stämpeln.
Nu kommer leden fram till Dammen, här finns grillplatser, fiskemöjligheter och uthyrningsbåt.
Här lämnar leden samhällets gator och kommer in på en av
vandringsstigarna runt samhället.
Leden tar till vänster över vattenfallen, där nivån i Dammen regleras.
Här är stämpelställe nr 1:6. Stämpeln finns till vänster på väggen.
Här finns möjligheter att vila och fika och njuta vyerna över Dammen.
Leden fortsätter och efter några hundra meter kommer leden fram till
korsningen med gamla järnvägsvallen. Här gick det tåg mellan
Flygsfors och Orrefors åren 1918 - 1920.
Här är stämpelställe nr 1:7. Stämpeln hänger till höger på en stolpe i
korsningen. Leden svänger till höger in på gamla järnvägsvallen.
Efter ca 100 m finns den renoverade järnvägsbron över Vapenbäcksån.
Ca hundra meter längre fram kommer leden fram till en spång på
höger sida. Här är stämpelställe nr 1:8. Stämpeln hänger till höger på
en stolpe.

Leden svänger till höger in på spången. Den gjord av Fiskekommittén
i Flygsfors.
Här finns också möjligheter att studera många olika fågelarter.
Vandringsleden går på spången.
Vid spången's slut syns en stor och hög kulle, kallad ”Solterrassen”.
Den byggdes 1930-talet och är utformad i terrasser, där det går att
sola. Nedanför fanns förr i världen en badplats. Meningen är att
återställa badplatsen, så att det går att bada igen.
Leden går längs Vapenbäcksån och efter ca ett hundra meter börjar
nästa spång. Det kan vara blött på spången.
Nu svänger leden till höger in på spången. Denna spång går alldeles
intill Dammen. Vid spången finns olika fågelarter och möjligheter till
fiske i ån. Vi en tvär krök till vänster på spången finns det bord med
soffor.
Här är det möjligt att fika och fiska och titta på fåglar eller bara titta ut
över Dammen, på grönskan, på vattnet och på träden.
Här finns stämpelställe nr 1:9. Stämpeln hänger till vänster under
bordet.
Efter vila, där även själen fått sitt går leden vidare på spången. Där
spången slutar böjer vandringsleden till höger och kommer fram vid
till höger och går fram till Grillplatsen.
Här finns stämpel nr 1:10. Stämpeln hänger på väggen.
Här slutar vandringsled nr 1.
Flygsfors Samhällsförening hoppas att Du hittat alla stämplarna.
Samtidigt hoppas föreningen att Du funnit ro i själ och hjärta.
Flygsfors Samhällsförening vill tacka Dig för att Du tagit dig tid till
bekanta Dig med Flygsfors samhälle.
Flygsfors Samhällsförening sammanställde denna broschyr våren
2010. Senaste rev: 2019 05 21.

