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Välkommen till Växjö
Växjö är staden där vägarna har mötts i mer än 1000 år. Då kanske man tog vägen 
över någon av alla våra sjöar, med båt eller till fots över isen. För Växjö var redan då 
en viktig marknadsplats och träffpunkt. 

Växjö växer så det knakar, men har inte tappat det behagliga tempot och den familjära 
känslan som finns i en småstad. Här samsas puls och nöjesliv med natur och röda stugor, 
små mysiga fik och hembakta kakor med prisbelönta restauranger och en av Europas 
bästa vinkällare, en domkyrka med rötter från 1100-talet med vårt nya stations- och 
kommunhus. För mångfald - det är något vi är stolta över här i Växjö. 

Vem du än är - känn dig som hemma i Växjö!

Produktion. Växjö kommun | Foto: Anders Bergön, Alexander Hall, Mats Samuelsson, Lina Alriksson, Anna Nordström | Tryck: Lenanders Grafiska AB
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7 måsten när 
du är i Växjö

Det nya landet - Drömmen om Amerika är 
en fantastisk utställning i  Utvandrarnas hus 
om den svenska utvandringen till Amerika. 
Teleborg slott är inte lika gammalt som det 
ser ut. Greven Fredrik Bonde lät bygga det 
år 1900 som en morgongåva till sin fru Anna 
Koskull. Idag är det hotell och restaurang. 
Utkikstornet i Nykulla är länets enda 
utkikstorn, 25 meter högt och med översta 
våningen på 258 meter över havet. Härifrån 
kan du se 10 kyrktorn.
Ekotemplet – vattentornet i stadsdelen 
Teleborg som ruvar på en hemlighet. Åk dit, 
gå in under det och sjung så får du se, eller 
rättare sagt höra.
Gå runt Växjösjön kan vara en motionsrunda, 
en konstrunda eller en naturvandring. 
Eller allt på en gång. Sveriges längsta strand-
promenad.
Picknick deluxe  - en sommaröppen 
restaurang mitt i centrumnära stadsodlingen 
Ekobacken. Dagens skörd tillreds på plats och 
du äter den med magisk utsikt över staden.
Växjö domkyrka är en av Smålands mest 
besökta platser. Kyrkan har rötter från 
1100-talet. 
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Naturen ligger 
oss varmt om 

hjärtat
23 NATURRESERVAT – FLERA AV DEM PÅ 
GÅNG- OCH CYKELAVSTÅND 

I Växjö är det inte bara nära till naturen – här börjar naturen i staden.  
Du kan till och med hitta en badplats bara ett stenkast från Stortorget.  
Här finns massor av mysiga parker med plats för såväl lek som avkoppling.

Växjös 23 naturreservat visar upp kommunens mest värdefulla skogs-, 
ängs-, och myrmarker. Här är det inte svårt att hitta en plats där du kan 
vara helt ostörd och njuta av naturen under årstidernas skiftningar. 

Annars kretsar mycket av stadens naturliv kring Växjösjön. Här kan du bada 
och fiska på sommaren och åka skridskor på vintern. Att gå runt sjön är i 
Växjö synonymt med att gå runt Växjösjön. Det är en runda på cirka 
4,5 km. Här samsas joggare och inlinesåkare med folk som promenerar 
med barnvagn. Du hittar flera lekplatser runt sjön, liksom ställen att pausa 
på och njuta av naturen, en kopp kaffe eller något av alla de konstverk som 
kantar sjön. Vill du ta en längre promenad så gå det vi kallar Växjö-åttan 
som inkluderar grannsjön Trummen. Där väntar fler konstverk och natur-
upplevelser. Och ett slott.

Visste du att Carl von Linné gick i skolan i 
Växjö? Året 1716 skrevs Carl Linnaeus in vid 
Växjö skola. Rektorn, Daniel Lannerus, hade 
ett stort intresse för botanik. Carl fick följa 
med Lannerus på utflykter och han märkte 
snabbt Carls fallenhet för naturkunskap. 
Under sin livstid namngav Carl von Linné  
8000 växter och 4000 djurarter.

Av Carl von Linné syns många spår i Växjö. 
Här finns bland annat Linnéparken vid 
domkyrkan, Linnéträdgården vid Trummen, 
Linnés arboretum på stadsdelen Teleborg och 
lekplatsen Linnés värld vid domkyrkan.

Det är inte svårt att hitta en vacker 
plats att slå upp sitt tält på i våra 

skogar och runt våra sjöar. Utsikten i 
Hultaklint är svårslagen.
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250 sjöar och
45 badstränder

Även om Växjö  ligger mitt i skogen är 
vattnet ständigt närvarande. Faktum är att 
det finns runt 250 sjöar i Växjö kommun. 
En del är inte så stora och en del delar vi med 
andra kommuner. Men 250 är de likväl.

Här finns cirka 45 badplatser som är iordning-
ställda av kommunen, men det finns många 
fler ställen att bada på. Vackra Evedal är 
sedan länge ett av våra mest kända och 
besökta områden för bad och rekreation.

På vintern är sjöarna populära utflyktsmål för 
skridskoåkare, vinterfiskare och vinterbadare.

ÅNGAREN THOR
Ångaren Thor är en osedvanligt 
pigg 133-åring. Han sägs till och 
med vara Sveriges äldsta vedeldade 
ångare. Ångaren byggdes och 
inreddes för att frakta gods och 
passagerare mellan Räppe och 
Asa och gick ofta med upp till tre 
fullastade pråmar på släp. 

Trots sin ålder tuffar han på i 
Helgasjön varje sommar och bjuder 
på vackra turer till sjöss, bland 
annat till Sveriges sydligaste sluss 
vid Åby som passande nog är lika 
gammal som Thor. 

Turerna avgår från Kronobergs 
slottsruin, vilket också är Thors 
hemmahamn. 

Info och biljetter till turerna hittar 
du på kulturparkensmaland.se

NATIONALPARK ÅSNEN
Åsnens nationalpark är 1873 hektar 
stor, varav 75 procent består av 
vatten. Vid Åsnens västra strand 
väntar nationalparksentrén 
Trollberget som presenterar 
Åsnenområdet i pocketformat. 
Klyftan där trollen firade jul och 
strövstigen Skogsslingans fem 
skogsriken uppskattas dessutom av 
barn och barnfamiljer.

TA EN TUR MED KANOT
Några fina kanotupplevelser finner 
du vid Asasjön där Värendsleden 
tar sin början och i Helge å, som 
är en varierad kanotled med flera 
rastplatser längs sträckan. 

Det finns möjligheter att hyra både 
kanot och kajak. Mer info finns på 
upplev.vaxjo.se.

Thor tuffar på och bjuder in till magiska 
turer på Helgasjön. 

Du hittar mängder av spännande och härliga naturäventyr på naturkartan.se/vaxjo
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Familjevänliga 
Växjö

I Växjö kan barn och vuxna i alla åldrar ha 
en rolig och aktiv vistelse oavsett årstid eller 
väder. 

Glöm inte att ta med brädan när du åker till 
Växjö! Vår skejtpark som ligger på Spetsa-
mossen mitt i stan är en modern betongpark 
som rymmer allt skejtare och inlinesåkare 
behöver. På Spetsamossen finns en parkour-
bana för större barn och vuxna samt en fin 
bana för dig som vill spela minigolf.

Det finns drygt 90 allmänna lekplatser i 
kommunen. De mest välkända lekplatserna 
i Växjö är utan tvekan Strandbjörket, söder 
om lasarettet och Linnés värld vid domkyrkan. 
Den senare är inspirerad av den berömda 
botanikern Carl von Linnés 1700-tals värld. 
Och på Klostergatan, vid shoppingstråket i 
centrum finns en rolig lekplats i trä. Där har 
många barn, som tröttnar på att gå i  
affärer, rastat benen. 

KUL INOMHUS
För aktiva barnfamiljer finns bland annat Smålands spelhall, Växjö simhall, 
Hop N Pop, Wallride och Leos Lekland. Smålands Spelhall erbjuder arkad- 
och flipperspel. Perfekt för både barn och föräldrar. Växjö simhall är en 
familjevänlig bad- och friskvårdsanläggning med bassänger, hopptorn och 
ett äventyrsbad. På Wallride och Hop N Pop är det fokus på lek och rörelse. 
Där kan du klättra, skejta och hoppa på studsmattor. Leos Lekland erbjuder 
lek och bus för de lite yngre barnen.

Har du äldre barn kanske Inlåst kan vara något. Där blir ni inlåsta i ett rum 
för att lösa en rad klurigheter som leder fram till hur ni kan ta er ut. På 
Knock em down och O’Learys kan hela familjen roa sig med bowling, 
shuffleboard, biljard och en massa andra roliga utmaningar.

Vill du leka lite mer stillsamt är stadsbiblioteket en pärla - här finns en 
mysig barnavdelning där det inte sällan händer spännande saker som 
sago- och sångstunder.

Eller varför inte ta en fika och spela brädspel på spelbutiken Nexus i city? 
Där kan du även hyra brädspel och ta med. 

Fler barn- och familjevänliga tips hittar du på upplev.vaxjo.se.

Lekplatsen Linnés värld 
är såväl lek- som 
Instagramvänlig
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Cykla Växjö runt 
– i din egen takt
Växjö runt är ett drygt fyra mil långt gång- 
och cykelstråk som binder samman Växjös 
sjöar och naturreservat. Den välmarkerade 
leden bjuder på välkända miljöer, men också 
flera överraskningar som är dolda för den 
som färdas i bil. Broar och vatten vid Trummen 
och Helgevärma, Knutsgårds ljusa höjder, 
Fylleryds tallskog och smalspåret till Evedal. 
Längs sträckan finns flera rastställen med bad 
och bryggor, utsikts- och grillplatser, vind-
skydd och andra bekvämligheter.

Du behöver varken ha räserhoj eller lycra-
kläder för att cykla runt. Ta det i din egen 
takt, gör det till en heldagstur. Ta med gott 
om dricka. Stanna där det är vackert eller 
när du behöver vila. 

Längs med vägen hittar du flera mysiga fik 
och restauranger.

Mer om Växjö runt och vad du hittar på 
vägen kan du läsa om på upplev.vaxjo.se 

Du kan hämta en cykelkarta på Turistinformation och Infopoints eller ladda ner på upplev.vaxjo.se

SPORTIGA, AKTIVA VÄXJÖ
Du känner kanske till Carolina Klüft, Mats Wilander, Thomas Ravelli och
hockeylaget Växjö Lakers? Här finns med andra ord en lång idrottshistoria 
som förvaltas väl av dagens idrottare och motionärer.

För dig som har packat ner träningskläderna inför Växjöresan finns det 
många alternativ förutom elljusspår och cykelvägar. Varför inte testa 
hinderbanan på Kampen vid Växjösjön? Vid Trummen ligger Tetraedern 
som är en vacker pyramid i trä där du kan träna hela kroppen. 

Här finns gott om padelbanor där du kan spela både inom- och utomhus. 
Och på Idrottshuset kan du spela badminton och squash inomhus. De har 
också en 12 meter hög klättervägg.

På Araby golfbana finns utmaningar, upplevelser och spelglädje för golfare 
på alla nivåer. Banan är känd för sina tuffa avslutningshål. En stenhård 
drive därifrån ligger Glasrikets Golfklubb i vackra naturreservatet Fylleryd. 
Minigolf kan du såklart också spela i Växjö. På Evedals camping finns till 
exempel en spännande äventyrsbana som är rolig för hela familjen.

Tetraedern som är ett konstverk, utegym och samlingsplats är ett 
samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnären Gunilla Bandolin.
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Upptäck hur 
Växjö smakar

Gillar du mat - ja då har du kommit rätt.
I Växjö kan du åka jorden runt på långt 
mindre än 80 restauranger. Indiskt, libanesiskt, 
alla varianter av asiatiska smaker, brittisk 
gastropub, burgare, pizzor, street food - listan 
är lång. Vi kan garantera att exakt alla hittar 
något i sin smak.  

Men om du vill äta något genuint småländskt, 
då ska du leta efter isterband. Eller kanske 
ostkaka. Och givetvis lingonsylt, eller som vi 
kallar det - krösamos.

Vi gillar inte bara mat - fika är en av våra 
favorithobbys här i Växjö. Vi älskar våra 
kringlor. Och vår Napoleonbakelse. Visste du 
förresten att den föddes här i Växjö - på 
Broqvist konditori, som är Sverige äldsta. 
Att ta en fika på Broqvist efter man har 
handlat på torget är något man har gjort 
sedan 1876 då fiket öppnade.

Restauranger, barer, caféer och fik för alla smaker hittar du på upplev.vaxjo.se

PRISBELÖNTA RESTAURANGER OCH FIK I VÄXJÖ 
Att få en stjärna i Guide Michelin är få förunnat. I Sverige är det bara 18 kök som
platsar i den internationellt etablerade restaurangguiden, som funnits i över 100 
år. En av de restauranger som lyckats knipa en stjärna är Växjös PM & Vänner. 
I motiveringen fokuserar Guide Michelin bland annat på hur PM arbetar med 
småländska, närodlade råvaror. PM & vänner är en av nordens bästa mat- och 
vindestinationer. De har utnämnts till såväl Sveriges bästa hotell som café samt 
fått en Grand Award av Wine Spectator. 

Men vi har fler prisbelönta restauranger och fik och ännu fler som borde vara 
det. Ställen som gör att här i Växjö är det gott att leva. Extra härligt är det att se 
det samarbete som flera aktörer har - hamburgarna på ett ställe serveras med 
brödet från ett lokalt bageri, till kaffet på ett annat ställe kan du få hemgjord 
glass från en närbelägen restaurang. Vi hjälps åt av den enkla anledningen att vi 
älskar Växjö.

I matsalen på PM & vänner står 
Skog, Äng och Sjö i centrum. 
Foto: Bläck & co.
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MÖBELRIKET
Gillar du möbler och design då är 
det en tripp till Lammhult du ska 
göra. Här visar unga formgivare 
och innovativa tillverkare som 
exempelvis Källemo och Bruno 
Mathsson upp sig.

I Lammhult, som ligger cirka tre 
mil norr om Växjö finns möbler och 
inredningsdetaljer för alla smaker. 
Här kan du shoppa i tre möbel-
butiker med lite olika inriktning,  
ofta till lägre pris än i butikerna i 
storstäderna. 

Här hittar du Norrgavel som säljer 
sina egna miljövänliga möbler, 
Svenssons i Lammhult som säljer 
välkända möbelklassiker och 
Nilssons möbler som drivs av tredje 
och fjärde generationen Nilsson.

Läs mer på mobelriket.se

Shopping alla 
dagar i veckan

I historisk litteratur beskrivs ofta Växjö som 
en handelsplats som skapats vid sjön där 
vägarna från folklandets fem härader 
strålade samman. Skinnmarknaden, eller som 
den kallades på småländska: Seffre messe 
marken (efter helige St Sigfrid), finns 
dokumenterad sedan 1600-talet. Shopping är 
alltså något vi har ägnat oss åt länge. 

Kanske är det för att vi smålänningar all-
tid har varit sparsamma och vana vid att 
ta hand om vår tillgångar som det finns så 
många loppisar och second-handbutiker. 

I dag finns stora köpcentret Grand 
Samarkand där ett 70-tal butiker, caféer och 
restauranger samsas. I Växjö city hittar du 
över 100 butiker och ställen du kan äta och 
fika på. 

Shoppingtips, nytt och gammalt, hittar du på 
upplev.vaxjo.se

Foto: Norrgavel

Restaurang i Guide Michelin
PM & Vänner Matsal (En stjärna)

Restauranger i White Guide
PM & Vänner Matsal 
(Global mästarklass)
PM & Vänner Bistro (Mycket god klass)
Izakaya Moshi (God klass)
Kafé de luxe (God klass)
Villa & Trädgård de luxe (God klass)
Ăn Viêt (Not So White Guide)

Bar i White Guide
PM Bar (Mycket god nivå) 

Caféer i White guide
Pm Bröd & Sovel (Mästarklass)
Bönan & Mustaschen (Mycket god klass)
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Evenemangs-
staden Växjö

I Växjö konserthus finns Växjös största kon-
sertsal. Här arrangeras varje år ett hundratal 
olika evenemang. 

I Kafé de luxe källare kan du avnjuta livemusik 
- allt från jazz och blues till dödsmetall. 

Växjö har en aktiv standup comedy-scen där 
de allra största samsas med morgondagens 
komiker.

Något vi också är bra på är idrottsevene-
mang. Vi har varit värdar för flera nationella 
och internationella evenemang men har 
också plats för de små tävlingarna.

Under en helg i början av september står ma-
ten i centrum mer än vanligt. Då arrangeras 
evenemanget MAT som i över 10 års tid varit 
en mötesplats för närproducerad och hållbar 
mat. Information och program för årets MAT 
hittar du på matsmaland.se.

Varje Scensommar-onsdag 
anordnas konsert med en känd 

artist i Linnéparken.

SOMMARSTADEN VÄXJÖ
Försommaren i Växjö inleds med Pride vecka 19. Veckan avslutas med stor
parad genom centrum och konsert på Linnéparkens scen. 

Scensommar är Växjö kommuns stora sommarsatsning och betyder en hel 
sommar med musik, dans, teater, nycirkus och stand-up. Alltid under bar 
himmel och med fri entré. Du hittar mer information och hela programmet 
på upplev.vaxjo.se/scensommar.

I Linnéparken anordnas allsång några måndagskvällar under juli. De gästas 
av såväl kända mello-stjärnor som lokala artister. Packa picknickkorgen 
och sjung upp!

Karl-Oskardagarna är en av Sveriges äldsta stadsfester. Den går av stapeln 
en helg i mitten av augusti. Då fylls staden av musik, dans, marknad och 
tivoli. På Stortorget byggs en stor scen och det bjuds in till konserter med 
välkända artister.

Växjö city lever upp med mängder av mysiga uteserveringar. Villa trädgård 
deluxe är ett omtyckt ställe där man både kan äta och dricka gott under 
kulörta lampors sken. Och har man tur kommer man en kväll då man även 
kan avnjuta livemusik i den mysiga trädgården.

Sök efter evenemang som passar just dig på upplev.vaxjo.se/evenemang
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Kulturstaden
Växjö

Smålands museum är Sveriges äldsta 
läns-museum och innehåller också Sveriges 
glasmuseum. Det ligger granne med 
Utvandrarnas hus.

Runt teaterparken samsas Växjö Teater som 
invigdes 1849 och är Sveriges näst äldsta 
landsortsteater med Växjö konserthus och 
Växjö konsthall.

Nygatan 6 är Musik i Syds hem i centrala 
Växjö. I konsertsalen ges plats för jazz, folk-
musik, familjeföreställningar, klassiskt och allt 
däremellan. Scenen är även hemmascen för 
kammarorkestern Musica Vitae. 

Regionteatern skapar scenkonst som är 
aktuell och modig, för barn, unga och vuxna.

Folkets bio huserar på klassiska biografen 
Palladium. På duken visas kvalitetsfilmer från 
hela världen för såväl barn som vuxen.

Du hittar en klickbar karta över Växjö kommuns offentliga konstverk på upplev.vaxjo.se/utekonst

VÄXJÖ KONSTHALL
Växjö konsthall är en kommunal konsthall, som visar utställningar med 
svenska och internationella konstnärer. Utöver utställningar har konst-
hallen ett brett programutbud med konstnärssamtal, kulturkvällar, före-
läsningar, konserter, konstlabb för barn med mera. Inträdet är fritt. 

SVERIGES GLASMUSEUM
Sveriges glasmuseum är en separat del av Smålands museum. Här kan du 
följa det svenska glasets utveckling från äldsta tid till nutidens fantastiska 
svenska studioglas.  Permanenta utställningar kompletteras med tillfälliga 
utställningar som ofta fokuserar på enskilda formgivare eller ett speciellt 
glasbruk.  Ett måste för dig som gillar glas och design helt enkelt. Och 
längs Sandgärdsgatan eller Glasgatan som den också kallas, kan du se verk 
av världsberömda glasformgivare. 

KULTURNATTEN I VÄXJÖ
Sista lördagen i januari står kulturen i centrum. Då anordnas vernissage, 
utställningar, föreläsningar, konserter och förställningar på både väntade 
och oväntade platser - allt från opera-allsång till barnteater.

Skulpturen Jag tänker på 
mig själv av Marianne 
Lindberg De Geer står 
utanför Växjö konsthall.
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TURISTINFORMATION
Norra Järnvägsgatan 7
352 30  Växjö
info@vaxjo.se
tel. 0470-434 00

INFOPOINTS VÄXJÖ: 
Elite Park Hotel, 
Västra Esplanaden 10 

Elite Stadshotell, Kungsgatan 6

Evedals camping

Kulturparken Småland, 
Södra Järnvägsgatan 2

Scandic, Hejargatan 19

Toftastrand Hotell & konditori, 
Lenhovdavägen 72

Quality Hotel Royal Corner, 
Liedbergsgatan 11

UTANFÖR STADEN: 
Ingelstadhuset, Riksvägen 27, Ingelstad

Kalvsviks lanthandel, Telebro, Kalvsvik

Little Rock Lake Zipline, Klavreström

Svenssons, Lammhult

 I Växjö centrum finns ca 2 500 
parkeringsplatser som regleras med tid 
och avgift. Ladda gärna ner någon av 
apparna Easy Park eller Parkster för 
att parkera enkelt.

 Med Länstrafiken Kronobergs 
reseapp kan du enkelt köpa biljetter 
till din bussresa.

Det finns så mycket mer vi skulle vilja berätta om Växjö, vilken 
fantastisk plats det, hur vackert här är och vad du kan göra när 
du kommer hit. Det får såklart inte plats i den här lilla broschy-
ren. Men du hittar det på:

upplev.vaxjo.se
Följ oss gärna på

! /upplevvaxjo  $ @upplevvaxjo

Braås
Rottne

Lammhult

Åryd

Ingelstad

Gemla
Växjö

Kalvsvik


