Välkommen till
Naturstigen Smé-åna!
Här har du en natur- och kulturhistorisk
innehållsrik stig, som berättar om bygdens
utveckling. Följ bara stolparna med de röda
topparna och ta dig tid att titta och läsa på
skyltarna.
Stigen startar vid Brännebro och går utmed
den lugna Kvarndammen fram till traktens
högsta vattenfall. Under Kvarndammens
vattenyta ligger grunderna till de olika
verksamheterna vid ”Ålhults bruk”. De
hamnade där när dammfästet vid vattenfallet
byggdes åren 1914-1915.
Vid vattenfallet har du den första
rastplatsen, samt en skärmutställning. Där
presenteras de olika industrierna som har
funnits och det rika djurlivet som fortfarande
finns. Strömstaren häckar nästan årligen vid
vattenfallet. Bäcköring trivs i det
strömmande vattnet och här kan du
fortfarande träffa på vårt småländska
landskapsdjur uttern.

Vattendraget som tillhör Vervelån har haft
stor betydelse för bygden, denna del av ån
som kallas Smé-åna sträcker sig ner till sjön
Ören (Örn).
Du tar nu trapporna och stigen som följer ån
ner till den gamla kraftstationen. Hela fallet
hit ner är närmare 19 m. Här är också
platsen där general Pechlin på Ålhult år 1757
lät anlägga ett järnbruk.
Fortsätt sedan över bron och lämna den
brusande Smé-åna för en mera skoglig natur.
Efter en stund når du platsen där torpet
Ängsstugan låg, här finns också en rastplats.
Naturstigen är snart ute vid reningsverket.
Fortsätt sedan förbi Skomakarbergen med
grottan samt torpgrunden Källeberg med
offerkällan. Stigen vänder sedan mot söder
och går genom skogen ner till Uvgölen, där
det finns en härlig rastplats. Vid Djupegrop,
som danats vid istidens avsmältning, stannar
du upp ett slag och betraktar den unika
naturen. När du har lämnat Djupegrop och
närmar dig bebyggelsen så tar naturstigen av
till vänster och följer vägen genom området.
Den sista biten av rundan går du på den
gamla Kungsvägen.

Naturstigen är speciellt på sträckan från
vattenfallet ner till kraftstation, svårtillgänglig
för rörelsehindrade.
För att göra rastplatsen vid det sevärda vattenfallet
tillgänglig även för funktionshindrade, så finns det
numera möjlighet att ta sig dit med bil från
badplatsen. Hela slingan är ca. 4,5 km, men det
går att välja kortare avsnitt. Det finns även längre
sträckor, dessa är streckade på kartan.
Naturstigen Smé-åna har finansierats av statliga
medel till lokala naturvårdsprojekt, Gullringens
Bygdeförening samt Vimmerby kommun.
Stigen underhålls av Gullringens Bygdeförening.

Välkomna till Gullringsbygden som ligger ett
par mil norr om Vimmerby. Start och mål för
naturstigen är vid Kvarndammen, Brännebro,
ca 1 km från infarten till Gullringen från
riksväg 23/34.

