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Transportstyrelsens föreskrifter 
om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål 
m.m. i Kronobergs län; 

beslutade den 13 maj 2009.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 § vägmär-

kesförordningen (2007:90). 

1 kap. Mål av stort turistiskt intresse 

1 § För vägvisning till nedanstående mål får lokaliseringsmärke enligt 2 

kap. 14 § vägmärkesförordningen (2007:90) användas med brun botten med 

vit versal och gemen text och vita symboler. 

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Huseby bruk Alvesta Väg 23 i korsningen 

med väg 676 i Huseby 

 

Älgpark Lessebo väg 28 i korsningen 

med väg 838 i Kosta  

samt 

väg 31 i korsningen 

med väg 1017 (Kalmar 

län) vid Orranässjön 

 

Bergdala glasbruk Lessebo Väg 25 i korsningen 

med väg 840 i Ekerås  

 

Kosta glasbruk Lessebo väg 28 i korsningen 

med väg 838 i Kosta  
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Orrefors glasbruk Lessebo väg 25 i korsningen 

med väg 847 (östra 

anslutningen) i Hov-

mantorp 

  

SEA glasbruk Lessebo väg 28 i korsningen 

med väg 838 i Kosta 

  

Skruv glasbruk Lessebo väg 28 i korsningen 

med väg 1011 (Kalmar 

län) samt väg 25 i kors-

ningen med väg 823 i 

Slätthult  

 

Studioglas glasbruk Lessebo väg 25 vid infarten till 

anläggningen  i Ström-

bergshyttan  

 

Handpappersbruk Lessebo väg 25 i korsningen 

med väg 838 i Lessebo 

 

Begravningsmuseum Ljungby väg 124 i korsningen 

med Helsingborgs-

vägen  

samt  

Märta Ljungbergsvägen 

i korsningen med Norr-

leden i Ljungby  

 

Sagomuseum Ljungby väg 124 i korsningen 

med Helsingborgs-

vägen  

samt  

Märta Ljungbergsvägen 

i korsningen med Norr-

leden i Ljungby  
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Ljungbergsmuseet Ljungby väg 124 i korsningen 

med Helsingborgsvägen 

samt Märta Ljungbergs-

vägen i korsningen med 

Norrleden i Ljungby  

 

Lindshammar 

glasbruk  

Uppvidinge väg 31 vid infarten till 

anläggningen i Linds-

hammar  

 

Korrö hantverksby Tingsryds väg 122 vid infarten 

tillanläggningen i Korrö 

 

Kurrebo Tingsryds väg 120 i korsningen 

med väg 681 i Urshult  

 

Glasmuseum Växjö Linnégatan – 

Fagerbäcksvägen i 

korsningen med Norra 

Esplanaden  

samt 

Storgatan i korsningen 

med Sandgärdsgatan i 

Växjö  

 

Utvandrarnas hus Växjö Linnégatan – 

Fagerbäcksvägen i 

korsningen med Norra 

Esplanaden  

samt 

Storgatan i korsningen 

med Sandgärdsgatan i 

Växjö  
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Domkyrka Växjö Linnégatan – 

Fagerbäcksvägen i 

korsningen med Norra 

Esplanaden  

samt 

Storgatan i korsningen 

med Sandgärdsgatan i 

Växjö  

 

Linnés Råshult Älmhults väg 23 i korsningen 

med väg 644 i Bränn-

hult  

 

Linnécentrum Älmhults väg 23 i korsningen 

med väg 644 i Bränn-

hult 

 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

1 § Följande vägar och vägsträckor får utmärkas med vägmärke I1, turist-

väg. 

 

Linnéleden 

- Väg 600 från väg 120 i Älmhult till väg 23 i Mölleryd. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Martin Hedberg 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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