GAMLEBY

För vidare upplysning, kontakta
Gamleby Intresseförening eller Medborgarkontoret
Gamleby Centrum Tel. 0493-53600

Hammarsbadet

Parken

4-stjärnig campingplats med badplats vid
Gamlebyviken. Unik ”lagunanläggning” för bättre badtemperatur.

”Parken” en riktigt klassisk och välbevarad folkpark
där de senaste 60 årens stora artister uppträtt. Folkparken med tillhörande skyttepaviljong ligger vid
Idrottsplatsen.

Skolor

Kyrkor

Gamleby är lärdomens centrum och berikas av många
olika skolor såsom: folkhögskola, naturbruksgymnasium, yrkesskolor och traditionella skolformer.

Hällristningar
Trakten kring Gamleby bjuder på många fornminnen
bl.a. i Härstad- och Hammarsområdet.

I samhället verkar tre församlingar, Svenska kyrkan,
Missionskyrkan och Josua. I dessa kan du finna och
uppleva en stund av stillhet, ro och eftertanke.
Garpedansberget är 77 m högt och bjuder på
fantastiska vyer och fina promenadslingor.

Torget
Hembygdsförening
Besök gärna Myrkullen, Tjusigt belägen på en höjd med
utsikt över viken. Där finns det allra äldsta som samlats från bygden av en entusiastisk liten grupp människor.

Unos park
En donation från framlidne Uno Malmberg har möjliggjort anläggandet av ”Unos park” vid Gamlebyån
bakom torget. Det är en rogivande miljö.
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Upplev den gammaldags småländska torgmiljön med
kullerstens- och gatstensbeläggning, ring ett samtal från
telefonkuren, känn småstadskänslan när du strosar
omkring i butikerna, vandra ner på Hamngatan och
besök ”Unos park” med de fem små broarna och lusthus, begrunda konstverket ”Åtanken” och njut av
parksoffans sittkomfort under tiden du hör fågellivet
med Gamlebyåns porlande i bakgrunden!
Gamleby Torg har intressanta omgivningar. Uppsök
gärna något av de 40-talet verksamma företagen.

Centrum
Modernt köpcentrum med all tänkbar service såsom
affärer, systembolag, medborgarkontor, polis, bibliotek,
vårdcentral, post, bank etc.

Välkommen till

Garpe
Gamleby Centrum

Isacssons Antik & Kuriosa

Gustavssons Cykel & Sport AB

E22 GAMLEBY • Tel. 0493-5310

Brogatan 2, 59432 Gamleby
Tel. 0493-10002, 0493-61898

Trädgårdsgatan 2, Box 160
59423 Gamleby, Tel. 0493-10262

MELLBLOMS BYGGNADS AB

Gamleby Folkhögskola

Gamleby Rör AB

Åbyvägen • 59431 Gamleby
Tel. 0493-10093

FÄRG & TAPETER
i GAMLEBY AB

Tel: 0493-13100, Fax: 0493-10885

CAMPING & STUGOR
Tel. 0493-10221

TJUST MOTELL

FOTOSKOLAN

Håkan Nilsson
Torget, Tel. 0493-12116

Allt inom VVS

Tel. 0493-10909, Fax 0493-10707
Rosendalsvägen 4, Gamleby
40 år i branschen

Gamleby torg - Tjustbygdens ’centralort’ under ett millenium.

Skutvarv
Gamleby var länge en betydande hamnstad och är fortfarande intressant genom sitt strategiska läge långt in i landet. Under 1800-talet kunde det samtidigt ligga upp mot 20
skutor för lastning och lossning.
In på 1900-talet byggde Holms varv förstklassiga segelbåtar som erövrade flera olympiska guldmedaljer.
Traditionen bibehålls nu av familjen Egil Bergström med skutvarvet vid Kasimirsborg.

Skonaren Linnéa har Kasimirsborg som hemmahamn.
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