LEDBESKRIVNING (39-45)
Höglandsleden kommer från Eksjö kommun delsträcka
nummer 6. För vidare information eksjo.se
39. Rastplats cirka 1 km efter Gisslamåla. Skärmskydd, TC och
sopställ.
40. Lökarydssjön omges av ett stort myrkomplex som
innehåller olika våtmarkstyper.
41. Lilla Moshult är ett gammal övergivet torpställe där
man hittar gamla hamlade ädellövträd. Berggrunden består
av grönstenar vilket ger en rik växtlighet i omgivningarna.
Här finns bland annat trolldruva, skärmstarr, gullpudra, stor
revmossa, dunmossa och mörk husmossa. Området är också
värdefullt för det lägre djurlivet.

HÖGLANDSLEDEN (440 km)

RAMKVILLA KYRKA

ÄVENTYRSBYN - RAMOA

Höglandsleden - en del av
Smålandsleden. Etapp 5:5
cirka 17,5 km

42. Tröskillatorp ligger i ett öppet och rikt odlingslandskap
med stora kulturhistoriska värden. Åkermarken präglas av små
åkerlappar som omges av stora, slingrande stengärdesgårdar.
Mellan åkrarna ligger beteshagar med några enstaka björkar
och ekar. Här hittar man bland annat gökblomster, darrgräs,
prästkragar, slåttergubbe och svinrot. Odlingsrösena är många
och i dem växer ofta körsbärsträd.
43. Kladdaberg. Här finns ett antal säregna flyttblock.
Rastplats med skärmskydd.

Ramkvilla kyrkas äldsta delar är från medeltiden.
Den byggdes till med ett kor 1707-1708 då långhuset som är
en enskeppig salskyrka samtidigt förlängdes åt öster. Två år
senare byggdes en sakristia och det lanternin försedda tornet i
sten uppfördes 1834 och ersatte en tidigare fristående
klockstapel i trä. I kyrkans södra vägg finns
fragment av en inmurad runsten. På den muromgärdade kyrkogården står en så kallad fattigbössa från 1779.

44. Ramkvilla kyrkby ligger i vacker omväxlande natur i
kanten av Klockesjön. Kyrkan ligger vackert intill sjön Örken. De
äldsta delarna uppfördes under 1300-talet och bland kyrkans
mest intressanta inventarier kan nämnas den sägenomspunna
storklockan med en inskription som ingen ännu lyckats tyda.
Ramkvilla har ett visst utbud av service. Badplats.

Vid den norra stranden av Klockesjön, i den lilla byn Torp, väster
om Ramkvilla ligger äventyrsbyn som erbjuder vildmarksspa
och naturbaserade äventyrsaktiviteter. Du övernattar i jättekåta
eller mysiga torparstugor.

45. Äventyrsby – Ramkvilla Outdoor Activity Övernattning,
WC.
Höglandsleden fortsätter in i Sävsjö kommun som delsträcka
nummer 7. För vidare information kultur-fritid@savsjo.se

ALLEMANSRÄTTEN
Inte störa - inte förstöra det är huvudregeln i
allemansrätten
Ta med skräpet
All nedskräpning utomhus är förbjuden. En fimp i en sommartorr
skog kan ödelägga värden för miljoner. Glas, burkar och kapsyler
kan skada både människor och djur och plastpåsar kan orsaka
stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ därför aldrig soppåsar
bredvid ett fullt sopställ.
Eldning
Elda aldrig om det finns minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst
(brandförsvar) eller turistbyrå om du är osäker på vad som
gäller. Om du har eldat - släck ordentligt med vatten. Du kan bli
dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig
direkt på berget. Det spricker sönder och får fula sår som aldrig
läks.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
Nödsituation Tel: 112
Nummerupplysningen Tel: 118 118
Vetlanda vårdcentral Tel: 0046-(0)10-243 20 10
Vetlanda kommun Tel: 0046-(0)383-971 00

INFORMATION

RAMKVILLA

Vi har Smålands bästa utbud av landsbygdsupplevelser!
I Vetlanda kommun finns ett rikt utbud av cykelrundor,
fiskemöjligheter och olika naturupplevelser.
Information om boende, restauranger, lunchställen, aktiviteter,
sevärdheter och evenemang i Vetlanda kommun finns på
vetlanda.se och i turistguiden, vilken finns att få på Vetlanda
kontaktcenter.
Samhällsinformation hittar du på kommun.vetlanda.se
Vetlanda kontaktcenter, Storgatan 5 B.
Tel: 0046-(0)383-971 00.
kommun@vetlanda.se
Ramkvilla ligger vid Klockesjön som är en vik av sjön Örken.
Här finns drygt 30 kända fornlämningar bland annat några
bronsåldersrösen, två hällkistor samt ett gravfält, troligen från
yngre järnåldern.
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