Allemansrätten är unik för Sverige. Den borde egentligen
byta namn till allemanslagen. För den innehåller inte bara
rättigheter utan även skyldigheter som alla ska känna till
och rätta sig efter. Det gäller att måna om något så värdefullt både för dagen och för morgondagen.
På Turistbyrån kan du få mer information om vad som gäller.
Visa hänsyn mot såväl människor och djur. Det gäller inte
minst under vår och sommar när djuren får ungar och när
grödorna växer på åkrarna.
Var aktsam om stängsel och inhängnader.
Be om lov om du skall tälta på annans mark.
Respektera fridlysning av växter och djur.
Det är tillåtet att ta med hund i naturen men den måste vara
kopplad från 1 mars - 20 augusti.
Elda enbart med torrt ris och torra grenar och aldrig om det
finns risk för brand.
Elda inte på klipphällar eller på ängsmark.
Ta alltid reda på vilka bestämmelser som gäller för fisket.

LÖNNEBERGALEDEN
Vandringsled mellan Ostkustleden och Sevedeleden,
genom Hultsfreds Kommun

All jakt utan tillstånd är förbjudet.
Att ta eller skada fågelbon och fågelägg räknas som jakt.
Du får framföra och tillfälligt förtöja din båt överallt utom
där det råder tillträdesförbud eller vid tomtmark och
privata bryggor.
Hultsfreds Turistbyrå tfn. 0495-24 05 05 Stora Torget 57726, Hultsfred www.hultsfred.se

PRAKTISKT OM LEDEN
LEDENS STRÄCKNING: Ostkustleden - Strömserum , Igelhult,
Grandsmåla , Nerbjärkens östra strand, Vena (Hembygdspark ,
Elljusspår) , Västrahults ängar, Visböle , Gisseskalle, Lövhorvan ,
Karlsborg , Haddarps fd möbelfabrik , Ingelstorp (sjön Linden ) ,
Bäckfall , Lönneberga Vandrarhem - Sevedeleden.
LEDEN ÄR MARKERAD MED ORANGE FÄRG.
VINDSKYDD MED SOPSTÄLL finns med en mils avstånd mellan
varandra utefter leden.
FÄRSKVATTENSTÄLLEN finns utmarkerade efter leden.
Du kommer att vandra på gamla “kyrkvägar”, passera minnesmärken och hembygdsparker samt “på köpet“ få en underbar utsikt. Du
kommer att passera många sevärdheter.
VAR AKTSAM MED ELD !
LEDEN är ca 55 km lång. Du bör räkna med att det tar tre dagar att
vandra hela leden. Skriv gärna Ditt namn i någonav vindskyddens
gästböcker.
När Du vandrar bör Du ha med Dig kommunens utflyktskarta (Lantmäteriets topografiska karta) där bl a vandringsleden med vindskydd finns inritade. Kartan finns att köpa på Turistbyrån.
Du börjar lämpligen i Strömserum , Vena , Visböle eller vid Vandrarhemmet. Från Lönneberga kan Du åka tåg (linjen Nässjö- Oskarshamn) samt från Vena.
LYCKA TILL !

En kortfattatad beskrivning över vandringsleden.
Vandringsleden startar i Oskarshamns kommun, vid Ostkustleden.
Platsen heter Eckerhult, 5 km nordväst om Kri-stdala. De första 2
km vandrar Du utmed en mindre bilväg och har i blickfånget ett
fungerande jordbrukslandskap .
I Strömserum finns en kvarn vid Illån, därefter vandrar Du 400 m
utefter Igelhultegöl och här finns ledens första vind-skydd , Sjöstugan .
Igelhult heter en ganska stor by, vilken Du vandrar igenom för att
därefter svänga av rakt norrut och följa Försjön. Här har Du många
fina rastplaser. Vid mitten av sjön svänger leden västerut mot
Gransmåla där små skogsjordbruk avlöser varandra. Här hittar Du
också tjärdalar som minner om forna tider. Trots att Du vandrar
genom skogen , finns vatten runt omkring Dig.Vid Brånås är Du
alldeles i närheten av Åsättern. Varför inte ta ett dopp , nu har Du
nämligen vandrat drygt 7 km.

Efter 2 km är Du så framme vid Björnudden vid Nerbjärkens strand.
Här finns vindskydd, Björnidet. En lämplig plats för att slå läger över
natten.
Nästa dag startar vandringen med några lättare motlut och strax
efter Hundlindsmåla finns en underbar utsiktsplats.
Missa den inte !
Under den fortsatta promenaden kommer Du fram till tjärdalar vid
Ryttareängen. Efter ytterligare 1 km är Du så framme vid Kvarntorpet
och lämnar Nerbjärkens badmöjligheter. Nu har Du en dryg halmils
marsch fram till Vena, under marschen passerar Du en sevärd kallkälla. Halva vandringen på stig , den senare delen på en mindre väg.
I Vena kommer Du fram till Hembygdsparken, som är väl värd ett
besök. Därefter svänger Du av västerut mot Västrahults ängar. Om
Du inte vill fortsätta följa leden, kan Du, om Du vill , vandra en stig
in till Hultsfred , ca 5 km , avfarten strax söder om Hästgölen. Efter
Västrahults ängar går Du över landsvägen mellan Vena och Hultfred.
Du har nu gått två mil och är framme vid Visböle oskiftade by.
En knapp kilometer därefter finner Du ledens tredje vindskydd, Bäckstugan , och nu är det nog bäst att vila för att klara av nästa etapp
som är lite mer krävande.

När Du nu börjar vandringen har Du sjön Råden på Din vänstra sida.
Du vandrar i skogen och har svårt att upptäcka sjön. Efter ytterligare
någon kilometer är Du framme nerom Gökhulte kulle. Därefter passerar Du en kallkälla.
Vid Överum finns tjärdelar och gamla kolarplatser. Därefter vandrar
Du över väg 34 (Hultsfred - Vimmerby). Nu vandrar Du in i Vimmeby
kommun, och strax väster om Ickornetorp finns en fridlyst en. Vid
Gisseskalle är du 235 m ö h. Efter ytterligare någon kilometer finner
Du ledens fjärde vindskydd ,
Bergstugan , på en kulle vid
Kvavhult. Här har Du en härlig
utsikt , samt möjlighet till bad
i sjön Gissens klara vatten.
Dags att återvända till Hultsfreds
kommun och ett sevärt litet vattenfall
strax före Faggemåla. Leden svänger nu

söderut och ånyo har Du en utsiktspunkt, denna gång från
Lövkulleberget med utsikt över Silverdalen .

Vandringen fortsätter ovanför sjön Linden och Du har bara 300 m
till badplatsen.

När Du passerat väg 129 ( Hultsfred-Mariannelund ) kommer Du
fram till underbara blåbärsmarker , tallmoar och kolarplatser. Här
finner Du också den fridlysta Mosippan och Masurbjörk vid en gammal kolarplats. Efter 3 km vandring når Du ledens femte vindskydd,
Kvarnstugan vid Haddarps fd. möbelfabrik. Du har nu gått 18 km
från vindskyddet i Visböle, varför det kan vara dags att övernatta.
Saknar Du prov-iant har du 2 km till affär i Silverdalen .

Ledens sjätte vindskydd, Kejsarkullen finns 1 km norr omLinden.
Längs leden finns här gott om Masurbjörk. Därefer passerar duBäckfall , Albert Engströms födelsehem och
kommer så upp på “Lammerhatten“, ledens högsta punkt 241
m öh.

Nästa dag har Du 12 km till vandrarhemmet i Lönneberga.Först passerar Du Haddarps by, därefter blir det besök i Lönneberga Hembygdspark, och vid Fridslund strax söder om Lönneberga kyrka finns
en gammal kyrkplats som kan vara sevärd .

Vid Peterslund finns en gammal torpplats och en äng som är lämplig till tältplats. Ytterligare 2 km och Du når vandrarhemmet. Nu är
valet 1 antingen övernatta på vandrar-hemmet för att fortsätta norrut
upp på höjderna mot Sevedeleden , Du passerar då ett fornminne,
det s k Krigarröset eller vandra 300 m sydost till det väntande tåget
och hem för att framkalla korten ?

