Naturstigen Sm’e-åna!

Naturstigen är svårtillgänglig för rörelsehindrade

Välkommen till
Naturstigen ”Smé-åna”!
Långa slingan cirka 4,5 km, lilla slingan cirka 2,5 km.

Här kommer du till en natur- och kulturhistoriskt
innehållsrik stig. Följ bara stolparna med de röda
topparna, och ta dig gärna tid att läsa på skyltarna,
som beskriver händelser i vår bygd.
Naturstigen startar och slutar vid Kvarndammens
badplats.
Under kvarndammens vattenyta döljer sig grunderna
till olika verksamheter som funnits vid ”Ålhults bruk”,
de hamnade där när dammfästet vid vattenfallet byggdes
åren 1914-1915.
Vid vattenfallet finns 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.

Ta nu trapporna och stigen som följer ån ned till den
gamla kraftstationen. Hela fallet hit ner är närmare 19
meter. Här är också platsen där general Pechlin på
Ålhult 1757 anlade ett järnbruk.
Fortsätt över bron och lämna den brusande ”Sme-åna”
för mer skogsnatur. Efter en stund når du platsen där
torpet Ängsstugan låg, här kan du läsa om torpet
och sitta ned en stund vid rastplatsen.
Naturstigen är snart ute vid reningsverket, som du
rundar, och fortsätter på stigen med den röda
markeringen. Strax är du framme vid Skomakarbergen
med grottan samt lite senare Källeberg med offerkälla
och torpgrund.
Strax efter Källeberg går en stig upp mot Uvgölen, den
kan du ta om du önskar en lite kortare vandring, i annat
fall fortsätter du rakt fram och följer markeringarna ned
mot sjön Ören och Smedstorp. Vid Smedstorp finns
rester efter kolarkoja samt backstugan Jonsbo.
Nu vänder stigen snart tillbaka och du följer skogsjärnvägens spår, där ångloket SotSara tuffat på upp
mot Gullringen med sin tunga timmerlast.
Du är nu ute på skogsvägen som du följer upp för
backen, till höger ser du lämningarna efter inlandsisen
och de stora stenbumlingar som ligger huller om buller
som en stor vägg.

Håll nu ögonen öppna, snart når du markeringen där
naturstigen vänder tillbaka in i skogen och går upp mot
Uvgölen, där du kan stanna och ta igen dig på en härlig
rastplats. På den fortsatta vandringen når du fram till
”Djupegrop” en så kallad Dödisgrop som bildats vid
istidens avsmältning. Sitt gärna ned på bänken och
begrunda naturens under!
Strax kommer du ut vid bebyggelse, när du har lekplatsen
på höger sida tar du till vänster och följer Hjortronstigen,
vid slutet tar en stig vid och du kommer åter fram till
fallet, men denna gång på dess vänstra sida. Gå över
gångbron och följ den högra stigen fram till
Kvarndammens badplats, och här är naturstigens
slutstation.
Hoppas du njutit av promenaden, och välkommen åter!

Välkomna till Gullringsbygden,
som ligger ett par mil norr om Vimmerby.
Start och mål för naturstigen är vid Kvarndammens
badplats, Brännebro.
Underhåll sköter Gullringens Bygdeförening.

