LOFTA

Lofta Intresseförening

Den vidsträckta Lofta socken är en i hög grad levande
landsbygd med 550 invånare. Här finns livskvalitet och
befolkningen ökar för varje år. Men här finns faktiskt
ännu fler kor än människor. Mjölkproduktion, skog och
lantbruk är de största inkomstkällorna som också ger
arbete åt många småföretagare. Lofta är en glesbygd
som ligger centralt där stora vägar möts vilket gör boende och arbete i Lofta attraktivt. Skolan har nu ca 60
barn i årskurs 1 till 6 och ca 20 i förskolan. Små klasser
och engagerade vuxna ger en god skolmiljö.
Föreningslivet är mycket aktivt med hela tolv föreningar.
Från hav och skärgård i öster till djupa skogar och sjön
Ryven i väster sträcker sig Lofta över gammal kulturbygd. Här, vid den då grunda och fiskrika Loftaviken,
stod Tjusts vagga. Kanske fanns det första tinget i Tjust
i Tingstad och den första kyrkan i Tjust kan ha varit en
hednakyrka på Kyrkkullen som under sen vikingatid
blev kristen.
I Lofta har turister och naturälskare mycket att uppleva. Här nedan några axplock.:
Gudingebadet hette förr Vinö Stock och lämpar sig för
familjeschamping.

Björnsholms
Bed & Breakfast
Boka rum: 0493-60150.
www.surf.to/bjornsholm/

Leif Thyrsson
Byggnadsfirma
Tel .0493-600 86, 010-238 83 30
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www.tjust.com/lofta/
AKKO Karlsson. 0493-60178
akko@telia.com

Stångerör vid Loftaleden med
Gudingen i bakgrunden
Från vandrarhemmet Björnsholms Bed and Breakfast’s
balkong kan du se Loftaåns fridlysta meandrar med
artrik biotrop.
Gamla Vida by var från 1705 skjutsstation och gästgiveri. I fattigbössan fick resande lägga pengar till
socknens fattiga.
Kyrkan är i storlek den tredje största landsbygdskyrkan i Sverige med plats för mer än ett tusen besökare.
Kyrkorgeln, tillsammans med kyrkans katedralliknande akustik, har få motsvarigheter i vårt land. Där
kan avnjutas uppskattade konserter i sommarnatten.

En runsten påträffades vid Gursten. Den är ristad med
rökrunor från 800-talet och finns nu i Gamleby Folkhögskolas park. Gursten är en gård med rötter i bronsålder och i Ottinge säteri är källarvalven från Birger
Jarls tid.
I Lofta finns många hällristningar. Den mest berömda
är Utrikestenen som med sina komponerade runor ingår i socknens logotype.
Varje vattenfall var förr en viktig energikälla. Sågartorp hade Loftaåns största fallhöjd som drev tre kvarnar och en såg.
Smedstorps vattenfall gav kraft till bälgarna i en masugn.
I Lerboholm vid Utrike fanns hamnen till Överums
bruk. Dit kom malm från bla Utö och därifrån skeppades brukets styckegods och smide.
Från berget vid Kårtorp kan man vid klart väder se
ända till Västervik. Stångerör utefter Loftaleden och
Örnberget vid Segersgärde på Norrlandet, den södra
landtungan vid Gudingen, ger härlig utsikt över skärgården. Pukberget hör till de märkligaste. Där har funnits två stora grottor där jätten Puke bodde.

Lofta Maskinservice

Gudinge Badet

Betonghåltagning
Magnus Uhlán, Stengårdsnäs
Tel: 070-669 78 62,
010- 239 67 82, 0493-63151

Åkerholm
Fam. Swanström
Tel: 0493-67028 M.070-58 106 77
www.camping.se/plats/h01

Natur- & Kulturguidning
Tel.073-993 7287
www.bus.nu

Blomgrens Ventplåt AB

Björnsholms Motorverkstad

Björnsholms
Bildemontering

Tel.0493-63010 Fax-630 63

Tel / Fax: 0493- 600 98, 070-522 21 13

Örter & Salvor

Tel.0493-60091 Fax.0493-601 74
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Forngravar på Kyrkkullen
avritade på 1800-talet.

I Råberga har socknen sin hembygdsgård
med bygdemuseum och information om bygden. Där hålls
ibland dans och fester och under semestertid
finns det försäljning av lokala produkter.
Vid Kyrkbacken börjar vår vackra vandringsled
Loftaleden, en naturstig där socknen inte riktigt
bestämt sig för om den skall vara hav eller land.

Loftas kyrkorgel, en Marcussen
& Son, ger konsertuppleverlser i
sommarnatten.

Fattigbössan vid
Söderköpingsvägen
genom i Vida by.

Guidade turer arrangeras av Akko Karlsson
(0493-60178) och Erik Kihlstedt (0493-60102).
Skyltar och snitslar gör det möjligt för egna
turer med hjälp av ledbroschyr som finns på
turistbyråer samt Medborgarkontoret i Gamleby.

BJÖRNSHOLMS
ÅKERI AB

BRÖDERNA ROSÉNS
ÅKERI AB

0493-60200, 070-5393521

0493-60119, - 63156

Nu på Loftaleden, i samarbete med Skogsvårdstyrelsen ! www.skogeniskolan.se

Lofta hembygdsgård i Råberga

